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- 39829 (09/POC-005949)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do convenio de

colaboración asinado entre a Organización Nacional de Cegos

Españois e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria 120040

- 39830 (09/POC-005950)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre as conclusións derivadas da análise dos resultados das pro-

bas de avaliación individualizada realizada no curso 2014-2015 polo

alumnado galego do terceiro curso de Educación Primaria 120043

- 39831 (09/POC-005951)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da participación da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no
proxecto, financiado pola Comisión Europea dentro do marco do
Programa de aprendizaxe permanente (KA-1 Consecución dos
obxectivos estratéxicos europeos en educación e formación), coñe-
cido como EU ePortfolios na Aula 120046

- 39832 (09/POC-005952)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do catálogo de más-
teres que ofrece o Sistema universitario galego respecto da súa ido-
neidade para a mellora da empregabilidade das persoas tituladas
nestes estudos de formación adicional 120049

- 39833 (09/POC-005953)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre  valoración que fai a Xunta de Galicia do grao de mellora na

adquisición de competencias básicas do alumnado galego e do pro-

pio sistema educacivo desde 2009, e logo das variadas medidas

adoptadas no exercicio das competencias propias en materia de

educación 120052

- 39843 (09/POC-005954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Orde-

nación Universitaria respecto da posta en marcha dos novos centros

que impartan o denominado bacharelato internacional 120055

- 39844 (09/POC-005955)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre os datos referidos á resolución do concurso convocado

pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

para a prestación do servizo de traslado urxente das persoas

doentes 120058

- 39849 (09/POC-005956)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre o falecemento de dúas menores en Moraña vítimas da vio-

lencia de xénero e a necesidade de adopción de novas medidas

contra esa práctica 120061

- 39853 (09/POC-005957)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a resolución da convocatoria, para o ano 2015, do programa

Reindus, destinado a apoiar proxectos empresariais nas comarcas

de Ferrol, Eume e Ortegal 120064

- 39855 (09/POC-005958)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os acordos adoptados en relación co control da calidade e

supervisión do cumprimento do contrato de construción do novo

hospital de Vigo 120067

- 39859 (09/POC-005959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a resolución adoptada pola Comisión Europea en relación cos

proxectos galegos presentados ao abeiro do mecanismo denominado

«Conectar Europa», para o período 2014-2020, de axudas financeiras

no ámbito das redes transeuropeas de transporte e enerxía 120072

- 39862 (09/POC-005960)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a designación dunha empresa privada como organismo auto-

rizado de verificación metrolóxica e as taxas establecidas 120074

- 39865 (09/POC-005961)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre as razóns da demora nas obras de ampliación do Hospital

Comarcal do Salnés, as previsións da Consellería de Sanidade

respecto da execución dos fondos Feder dentro do prazo estable-

cido e o modelo de pagamento que se vai elixir para o seu apar-

cadoiro 120077

- 39867 (09/POC-005962)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a supresión de frecuencias horarias pola empresa concesio-

naria do servizo público de transporte de viaxeiros por estrada nos

traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño-Mera-Cedeira 120079

- 39869 (09/POC-005963)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a situación de inactividade en que se atopan as instalacións

do minicriadeiro de moluscos bivalvos situado no porto de Camari-

ñas e as previsións do Goberno galego ao respecto 120083

- 39872 (09/POC-005964)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel, e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre a alerta sanitaria nas praias de Compostela e A Concha, en

Vilagarcía de Arousa 120086

- 39877 (09/POC-005965)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 8 máis

Sobre as liñas de traballo do Observatorio Galego contra a Violen-

cia de Xénero e as propostas realizadas nos diferentes ámbitos de

actuación 120088
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- 39893 (09/POC-005966)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia ante o

Goberno central para a recuperación pola frota galega do cerco do

dereito a pescar bocarte 120090

- 39912 (09/POC-005967)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as carencias da empresa concesionaria dos avións de loita

contra incendios forestais de medios propios de protección fronte

aos lumes nas instalacións das bases aéreas 120093

- 39913 (09/POC-005968)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o posible impacto ambiental na ría do Burgo da instalación

dun centro xestor de buques ao final da súa vida útil na dársena da

Oza do porto da Coruña, os datos referidos ao expediente de trami-

tación do proxecto e as previsións do Goberno galego ao respecto

120095

- 39915 (09/POC-005969)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións gobernativas levadas a cabo en relación coas

persoas afectadas pola subscrición de participacións preferentes e

obrigas subordinadas pola súa intervención en protestas cidadás

120099

- 39918 (09/POC-005970)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis

Sobre a porcentaxe de execución dos fondos europeos destinados

á construción do Centro de Interpretación de Parques Naturais de

Galicia, os motivos da paralización das obras e a data prevista para

proseguilas, así como a posible exixencia de devolución do financia-

mento europeo por incumprimento do prazo fixado ou malas prácti-

cas na súa execución 120102

- 39921 (09/POC-005971)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do proxecto

Coopera+, destinado a artellar medidas para a promoción e con-

solidación das cooperativas da eurorrexión Galicia-Norte de Portu-

gal, o cumprimento dos seus obxectivos e a posible exixencia de

devolución de recursos europeos por falta de investimento ou

outros motivos 120104

- 39924 (09/POC-005972)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do proxecto deno-

minado Estrutura empresarial conxunta na eurorrexión para o

impulso e a captación do investimento internacional, o cumprimento

dos seus obxectivos e a posible exixencia de devolución de recursos

europeos por falta de investimento ou outros motivos 120106

- 39928 (09/POC-005973)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis

Sobre a información publicada nos medios de comunicación res-

pecto de posibles irregularidades na xestión de recursos públicos

dirixidos a cursos de formación 120108

- 39929 (09/POC-005974)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis

Sobre a información publicada nos medios de comunicación res-

pecto de posibles irregularidades na xestión de recursos públicos

dirixidos a cursos de formación 120110

- 39964 (09/POC-005975)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre os riscos derivados do mantemento da planta de gas de

Reganosa no interior da ría de Ferrol 120112

- 39967 (09/POC-005976)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia ante o Goberno

central e Alcoa co fin de mellorar o sistema de poxa para o servizo

de interrompibilidade da subministración eléctrica e garantir o

emprego na planta da Coruña, así como as actuacións levadas a

cabo para a redefinición do sistema enerxético galego 120114

- 39971 (09/POC-005977)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as razóns das sucesivas demoras na construción do novo edi-

ficio anunciado para a ampliación do Colexio de Educación Infantil e
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Primaria Ramón Otero Pedrayo, da Laracha, así como o cronograma

previsto pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-

versitaria para a execución das obras 120116

- 39972 (09/POC-005978)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as medidas e actuacións levadas a cabo ou previstas pola

Xunta de Galicia para garantir o mantemento da actividade industrial

e dos postos de traballo da factoría de Celsa Atlantic, S.L., no con-

cello da Laracha 120120

- 39976 (09/POC-005979)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Consellería do Medio

Rural e do Mar en relación coa caída das capturas de bivalvos na ría

de Arousa, así como coa diminución dos ingresos das persoas

mariscadoras 120123

- 39979 (09/POC-005980)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre os investimentos para a construción do acceso ao establece-

mento comercial de Mercadona no parque empresarial de Cee

120126

- 39980 (09/POC-005981)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis

Sobre a práctica do bunkering no porto exterior de Punta Langos-

teira, na Coruña 120129

- 39981 (09/POC-005982)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o expediente sancionador aberto á secretaria xeral do Con-

cello de Coristanco 120132

- 39982 (09/POC-005983)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a situación en que se atopa a siderúrxica Megasa, de Narón,

a consecuencia do prezo da electricidade, e as actuacións previstas

polo Goberno galego para modificar as tarifas eléctricas para gran-

des consumidores, coa garantía da viabilidade da empresa e dos

postos de traballo 120135

- 39983 (09/POC-005984)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Pacín, María Isabel e 7 máis

Sobre os datos referidos á produción de leite en Galicia e a súa evo-

lución nos últimos meses, as demandas trasladadas á Consellería

do Medio Rural e do Mar polos representantes do sector e as pro-

postas desta para resolver a actual crise, así como as medidas que

se están a aplicar e as previstas para ese fin 120137

- 39985 (09/POC-005985)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a situación do comedor e do transporte escolar no Colexio

Público Integrado Cruz do Sar, de Bergondo, e as medidas previstas

pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ao respecto 120140

- 39986 (09/POC-005986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución, cara

ao curso 2015-2016, das reformas necesarias para resolver as defi-

ciencias que presenta o Colexio de Educación Infantil e Primaria

San Pedro de Visma, na cidade da Coruña, así como a realización

de xestións ante o Concello para a mellora e limpeza perimetral do

acceso ao centro 120143

- 39988 (09/POC-005987)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego en

relación coa xestión da sanidade pública na provincia de Ourense

120147

- 39994 (09/POC-005988)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as razóns da demora na tramitación das axudas compensatorias

destinadas ao sector mexilloeiro polas perdas sufridas no ano 2013

120150

- 40003 (09/POC-005989)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Díaz Pérez, Yolanda

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

a materialización dos investimentos anunciados por Pemex para os

estaleiros de Barreras e as previstas no caso da súa venda 120153

- 40006 (09/POC-005990)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as dificultades que están a ter os traballadores da rede de esco-

las infantís de Galicia para a conciliación da vida laboral e familiar

120155

- 40008 (09/POC-005991)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as razóns da non publicación na páxina web da Xunta de

Galicia das últimas declaracións fiscais do Sr. presidente da Xunta

de Galicia 120158

- 40014 (09/POC-005992)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia nos últimos

meses para mellorar o lugar que ocupan os prezos pagados aos

produtores de leite en Galicia en relación cos do resto do Estado

120160

- 40015 (09/POC-005993)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de Galicia para

mellorar o tecido industrial co fin de posibilitar a transformación do

leite e xerar maior valor engadido 120163

- 40016 (09/POC-005994)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as axudas de apoio ao sector lácteo anunciadas polo

Goberno central, as repercusións que van ter nas explotacións gale-

gas e as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa comple-

mentación 120166

- 40017 (09/POC-005995)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a consideración pola Xunta de Galicia da posibilidade de esta-

blecer algunha axuda específica para as explotacións lácteas 120169

- 40026 (09/POC-005997)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a carencia da empresa concesionaria dos avións de loita con-

tra incendios forestais de persoal e medios propios de protección

fronte aos lumes nas instalacións das bases aéreas 120172

- 40028 (09/POC-005998)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para a loita

contra o cambio climático, a súa valoración respecto da evolución

dos datos das emisións de gases que o causan e as razóns da

inexistencia dun plan galego para ese fin 120173

- 40035 (09/POC-005999)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a adquisición de dous vehículos adaptados para interven-

cións cirúrxicas e a prestación sanitaria polo Sergas 120175

- 40044 (09/POC-006001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da comarca de Curtis

120177

- 40050 (09/POC-006002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a denuncia referida ao impacto ambiental das obras das cen-
trais hidroeléctricas de Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo
que se están a levar a cabo na bacía do río Xallas e as previsións
da Xunta de Galicia respecto da súa paralización 120180

- 40058 (09/POC-006003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a prórroga da concesión de Ence-Elnosa na ría de Pontevedra

120182

- 40063 (09/POC-006004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as propostas trasladas pola Xunta de Galicia ao Consello de
Ministros de Agricultura da Unión Europea, que vai analizar a situa-
ción do sector lácteo, os acordos adoptados e a súa incidencia nas
explotacións galegas 120186
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- 40066 (09/POC-006005)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as razóns da demora na aprobación do Plan reitor de uso e

xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas e as medidas pre-

vistas polo Goberno galego para garantir a conservación das súas

especies e hábitats 120189

- 40069 (09/POC-006006)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da situación que se

está a producir no servizo de estiba e desestiba no porto de Brens,

en Cee, e as razóns de Portos de Galicia para non garantir o cum-

primento dos acordos referidos á contratación de traballadores e ao

mantemento do cadro de persoal do servizo nos portos de Cee, Cor-

cubión e Laxe 120192

- 40070 (09/POC-006007)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación co cum-

primento do réxime de visitas e co acceso das persoas con discapa-

cidade física ao pazo de Meirás, declarado ‘ben de interese cultural’

120196

- 40072 (09/POC-006009)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a autorización pola Xunta de Galicia da supresión da liña de

autobús existente ata o 11 de xaneiro de 2014 entre a Estación de

Autobuses da Coruña e a parroquia de Santa María de Vigo, no con-

cello de Cambre, as previsións de demanda á empresa concesiona-

ria do seu restablecemento, así como a mellora da súa coordinación

horaria coa liña 178 120199

- 40073 (09/POC-006010)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para dotar

Navantia-Ferrol dunha xestión descentralizada 120203

- 40074 (09/POC-006011)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar os

desafiuzamentos por execución hipotecaria e asegurar o dereito a

unha vivenda digna 120206

- 40075 (09/POC-006012)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre os datos referidos á tramitación de novas solicitudes para a

concesión da renda de inserción social de Galicia na provincia da

Coruña no ano 2014, a incidencia da eliminación da atención pres-

tada por persoal técnico especializado en servizos sociais na Uni-

dade Técnico-Administrativa da Risga da Coruña e as previsións

respecto da súa reposición 120209

- 40076 (09/POC-006013)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre os problemas de seguridade derivados da execución das

obras para cubrir a pista polideportiva do Centro de Educación

Infantil e Primaria Ramón Otero Pedrayo, da Laracha, durante a xor-

nada lectiva do alumnado 120213

- 40077 (09/POC-006014)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e dous máis

Sobre as dificultades existentes para a instalación de ascensores nos

edificios de vivendas que carecen del, e, en concreto, na cidade da

Coruña, e as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso das

modificacións lexislativas precisas co fin de facilitar a súa colocación

120217

- 40078 (09/POC-006015)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús, e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as deficiencias existentes nas obras de ampliación do Centro

de Saúde de Serantes, en Ferrol, e os prazos previstos polo

Goberno galego para o arranxo e posta en funcionamento das novas

instalacións 120221

- 40079 (09/POC-006016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno

galego para evitar o impacto do proxecto de acceso ferroviario ao

porto exterior de Ferrol no dique das mareas da Cabana e no núcleo

tradicional da Graña 120224
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- 40081 (09/POC-006017)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en

relación coa diferenza existente entre o crecemento do produto interior

bruto de Galicia e o do resto do Estado no segundo trimestre de 2015

120228

- 40082 (09/POC-006018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno

galego para evitar a desaparición das plantas de biodiésel da

comarca de Ferrol 120230

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros no Acordo da Mesa do Parlamento, do 29 de

xullo de 2015,  relativo á asignación a comisión da pregunta oral

doc. núm. 39169 (09/POC-005845), publicado no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia núm. 505, do día 11 de agosto de 2015
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 31 de agosto de
2015, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 39829 (09/POC-005949)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do convenio
de colaboración asinado entre a Organización Nacional de
Cegos Españois e a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39830 (09/POC-005950)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre as conclusións derivadas da análise dos resultados das
probas de avaliación individualizada realizada no curso
2014-2015 polo alumnado galego do terceiro curso de Edu-
cación Primaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39831 (09/POC-005951)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da participación
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria no proxecto, financiado pola Comisión Europea dentro
do marco do Programa de aprendizaxe permanente (KA-1
Consecución dos obxectivos estratéxicos europeos en educa-
ción e formación), coñecido como EU ePortfolios na Aula
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39832 (09/POC-005952)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do catálogo de
másteres que ofrece o Sistema universitario galego respecto
da súa idoneidade para a mellora da empregabilidade das
persoas tituladas nestes estudos de formación adicional

Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39833 (09/POC-005953)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre  valoración que fai a Xunta de Galicia do grao de
mellora na adquisición de competencias básicas do alum-
nado galego e do propio sistema educacivo desde 2009, e
logo das variadas medidas adoptadas no exercicio das com-
petencias propias en materia de educación
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39843 (09/POC-005954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto da posta en marcha dos
novos centros que impartan o denominado bacharelato inter-
nacional
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39844 (09/POC-005955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre os datos referidos á resolución do concurso convo-
cado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Gali-
cia-061 para a prestación do servizo de traslado urxente das
persoas doentes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39849 (09/POC-005956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre o falecemento de dúas menores en Moraña vítimas da
violencia de xénero e a necesidade de adopción de novas
medidas contra esa práctica
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39853 (09/POC-005957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a resolución da convocatoria, para o ano 2015, do pro-
grama Reindus, destinado a apoiar proxectos empresariais
nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39855 (09/POC-005958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os acordos adoptados en relación co control da cali-
dade e supervisión do cumprimento do contrato de constru-
ción do novo hospital de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39859 (09/POC-005959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a resolución adoptada pola Comisión Europea en rela-
ción cos proxectos galegos presentados ao abeiro do meca-
nismo denominado «Conectar Europa», para o período
2014-2020, de axudas financeiras no ámbito das redes tran-
seuropeas de transporte e enerxía
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos

- 39862 (09/POC-005960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a designación dunha empresa privada como organismo
autorizado de verificación metrolóxica e as taxas establecidas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39865 (09/POC-005961)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as razóns da demora nas obras de ampliación do Hos-
pital Comarcal do Salnés, as previsións da Consellería de
Sanidade respecto da execución dos fondos Feder dentro do
prazo establecido e o modelo de pagamento que se vai elixir
para o seu aparcadoiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39867 (09/POC-005962)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a supresión de frecuencias horarias pola empresa con-
cesionaria do servizo público de transporte de viaxeiros por
estrada nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño-Mera-Cedeira
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39869 (09/POC-005963)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a situación de inactividade en que se atopan as insta-
lacións do minicriadeiro de moluscos bivalvos situado no
porto de Camariñas e as previsións do Goberno galego ao
respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39872 (09/POC-005964)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel, e Vázquez Díaz, Ramón
Sobre a alerta sanitaria nas praias de Compostela e A Con-
cha, en Vilagarcía de Arousa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39877 (09/POC-005965)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 8 máis
Sobre as liñas de traballo do Observatorio Galego contra a
Violencia de Xénero e as propostas realizadas nos diferentes
ámbitos de actuación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39893 (09/POC-005966)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia
ante o Goberno central para a recuperación pola frota galega
do cerco do dereito a pescar bocarte
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39912 (09/POC-005967)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as carencias da empresa concesionaria dos avións de
loita contra incendios forestais de medios propios de protec-
ción fronte aos lumes nas instalacións das bases aéreas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 39913 (09/POC-005968)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre o posible impacto ambiental na ría do Burgo da insta-
lación dun centro xestor de buques ao final da súa vida útil
na dársena da Oza do porto da Coruña, os datos referidos ao
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expediente de tramitación do proxecto e as previsións do
Goberno galego ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39915 (09/POC-005969)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as actuacións gobernativas levadas a cabo en relación
coas persoas afectadas pola subscrición de participacións
preferentes e obrigas subordinadas pola súa intervención en
protestas cidadás
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 39918 (09/POC-005970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a porcentaxe de execución dos fondos europeos desti-
nados á construción do Centro de Interpretación de Parques
Naturais de Galicia, os motivos da paralización das obras e
a data prevista para proseguilas, así como a posible exixen-
cia de devolución do financiamento europeo por incumpri-
mento do prazo fixado ou malas prácticas na súa execución
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos

- 39921 (09/POC-005971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do pro-
xecto Coopera+, destinado a artellar medidas para a promo-
ción e consolidación das cooperativas da eurorrexión Gali-
cia-Norte de Portugal, o cumprimento dos seus obxectivos e
a posible exixencia de devolución de recursos europeos por
falta de investimento ou outros motivos
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos

- 39924 (09/POC-005972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do pro-
xecto denominado Estrutura empresarial conxunta na euro-
rrexión para o impulso e a captación do investimento inter-
nacional, o cumprimento dos seus obxectivos e a posible
exixencia de devolución de recursos europeos por falta de
investimento ou outros motivos
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Euro-
peos

- 39928 (09/POC-005973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis
Sobre a información publicada nos medios de comunicación
respecto de posibles irregularidades na xestión de recursos
públicos dirixidos a cursos de formación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 39929 (09/POC-005974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis
Sobre a información publicada nos medios de comunicación
respecto de posibles irregularidades na xestión de recursos
públicos dirixidos a cursos de formación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39964 (09/POC-005975)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre os riscos derivados do mantemento da planta de gas
de Reganosa no interior da ría de Ferrol
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39967 (09/POC-005976)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia ante o
Goberno central e Alcoa co fin de mellorar o sistema de
poxa para o servizo de interrompibilidade da subministra-
ción eléctrica e garantir o emprego na planta da Coruña, así
como as actuacións levadas a cabo para a redefinición do
sistema enerxético galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39971 (09/POC-005977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as razóns das sucesivas demoras na construción do novo
edificio anunciado para a ampliación do Colexio de Educación
Infantil e Primaria Ramón Otero Pedrayo, da Laracha, así
como o cronograma previsto pola Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria para a execución das obras
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 39972 (09/POC-005978)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as medidas e actuacións levadas a cabo ou previstas
pola Xunta de Galicia para garantir o mantemento da activi-
dade industrial e dos postos de traballo da factoría de Celsa
Atlantic, S.L., no concello da Laracha
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39976 (09/POC-005979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Consellería do
Medio Rural e do Mar en relación coa caída das capturas de
bivalvos na ría de Arousa, así como coa diminución dos
ingresos das persoas mariscadoras
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39979 (09/POC-005980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre os investimentos para a construción do acceso ao estable-
cemento comercial de Mercadona no parque empresarial de Cee
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39980 (09/POC-005981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis
Sobre a práctica do bunkering no porto exterior de Punta
Langosteira, na Coruña
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39981 (09/POC-005982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre o expediente sancionador aberto á secretaria xeral do
Concello de Coristanco
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 39982 (09/POC-005983)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a situación en que se atopa a siderúrxica Megasa, de
Narón, a consecuencia do prezo da electricidade, e as actua-
cións previstas polo Goberno galego para modificar as tari-
fas eléctricas para grandes consumidores, coa garantía da
viabilidade da empresa e dos postos de traballo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39983 (09/POC-005984)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Pacín, María Isabel e 7 máis
Sobre os datos referidos á produción de leite en Galicia e a súa
evolución nos últimos meses, as demandas trasladadas á Con-
sellería do Medio Rural e do Mar polos representantes do sec-
tor e as propostas desta para resolver a actual crise, así como
as medidas que se están a aplicar e as previstas para ese fin
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 39985 (09/POC-005985)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a situación do comedor e do transporte escolar no
Colexio Público Integrado Cruz do Sar, de Bergondo, e as
medidas previstas pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39986 (09/POC-005986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execu-
ción, cara ao curso 2015-2016, das reformas necesarias para
resolver as deficiencias que presenta o Colexio de Educa-
ción Infantil e Primaria San Pedro de Visma, na cidade da
Coruña, así como a realización de xestións ante o Concello
para a mellora e limpeza perimetral do acceso ao centro
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39988 (09/POC-005987)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego
en relación coa xestión da sanidade pública na provincia de
Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 512
3 de setembro de 2015

120035



- 39994 (09/POC-005988)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as razóns da demora na tramitación das axudas com-
pensatorias destinadas ao sector mexilloeiro polas perdas
sufridas no ano 2013
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 40003 (09/POC-005989)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para a materialización dos investimentos anunciados por
Pemex para os estaleiros de Barreras e as previstas no caso
da súa venda
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 40006 (09/POC-005990)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as dificultades que están a ter os traballadores da rede
de escolas infantís de Galicia para a conciliación da vida
laboral e familiar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 40008 (09/POC-005991)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as razóns da non publicación na páxina web da Xunta
de Galicia das últimas declaracións fiscais do Sr. presidente
da Xunta de Galicia

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 40014 (09/POC-005992)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia nos últi-
mos meses para mellorar o lugar que ocupan os prezos paga-
dos aos produtores de leite en Galicia en relación cos do
resto do Estado
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40015 (09/POC-005993)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de Gali-
cia para mellorar o tecido industrial co fin de posibilitar a
transformación do leite e xerar maior valor engadido
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40016 (09/POC-005994)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as axudas de apoio ao sector lácteo anunciadas polo
Goberno central, as repercusións que van ter nas explota-
cións galegas e as previsións da Xunta de Galicia respecto
da súa complementación
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40017 (09/POC-005995)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a consideración pola Xunta de Galicia da posibilidade
de establecer algunha axuda específica para as explotacións
lácteas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40026 (09/POC-005997)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a carencia da empresa concesionaria dos avións de loita
contra incendios forestais de persoal e medios propios de pro-
tección fronte aos lumes nas instalacións das bases aéreas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40028 (09/POC-005998)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para
a loita contra o cambio climático, a súa valoración respecto
da evolución dos datos das emisións de gases que o causan
e as razóns da inexistencia dun plan galego para ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40035 (09/POC-005999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a adquisición de dous vehículos adaptados para inter-
vencións cirúrxicas e a prestación sanitaria polo Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 40044 (09/POC-006001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da comarca
de Curtis
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 40050 (09/POC-006002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a denuncia referida ao impacto ambiental das obras das
centrais hidroeléctricas de Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo
Castrelo que se están a levar a cabo na bacía do río Xallas e as
previsións da Xunta de Galicia respecto da súa paralización
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40058 (09/POC-006003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre a prórroga da concesión de Ence-Elnosa na ría de
Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40063 (09/POC-006004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as propostas trasladas pola Xunta de Galicia ao Con-
sello de Ministros de Agricultura da Unión Europea, que vai
analizar a situación do sector lácteo, os acordos adoptados e
a súa incidencia nas explotacións galegas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 40066 (09/POC-006005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as razóns da demora na aprobación do Plan reitor de
uso e xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas e as
medidas previstas polo Goberno galego para garantir a con-
servación das súas especies e hábitats
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40069 (09/POC-006006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da situación que
se está a producir no servizo de estiba e desestiba no porto
de Brens, en Cee, e as razóns de Portos de Galicia para non
garantir o cumprimento dos acordos referidos á contratación
de traballadores e ao mantemento do cadro de persoal do
servizo nos portos de Cee, Corcubión e Laxe
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 40070 (09/POC-006007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en
relación co cumprimento do réxime de visitas e co acceso
das persoas con discapacidade física ao pazo de Meirás,
declarado ‘ben de interese cultural’
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 40072 (09/POC-006009)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia da supresión da
liña de autobús existente ata o 11 de xaneiro de 2014 entre a
Estación de Autobuses da Coruña e a parroquia de Santa
María de Vigo, no concello de Cambre, as previsións de
demanda á empresa concesionaria do seu restablecemento,
así como a mellora da súa coordinación horaria coa liña 178
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40073 (09/POC-006010)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para dotar Navantia-Ferrol dunha xestión descentralizada 
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 40074 (09/POC-006011)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evi-
tar os desafiuzamentos por execución hipotecaria e asegurar
o dereito a unha vivenda digna
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40075 (09/POC-006012)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre os datos referidos á tramitación de novas solicitudes
para a concesión da renda de inserción social de Galicia na
provincia da Coruña no ano 2014, a incidencia da elimina-
ción da atención prestada por persoal técnico especializado
en servizos sociais na Unidade Técnico-Administrativa da
Risga da Coruña e as previsións respecto da súa reposición
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 40076 (09/POC-006013)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre os problemas de seguridade derivados da execución
das obras para cubrir a pista polideportiva do Centro de Edu-
cación Infantil e Primaria Ramón Otero Pedrayo, da Lara-
cha, durante a xornada lectiva do alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 40077 (09/POC-006014)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e dous máis
Sobre as dificultades existentes para a instalación de ascen-
sores nos edificios de vivendas que carecen del, e, en con-
creto, na cidade da Coruña, e as previsións da Xunta de Gali-
cia respecto do impulso das modificacións lexislativas pre-
cisas co fin de facilitar a súa colocación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40078 (09/POC-006015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús, e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre as deficiencias existentes nas obras de ampliación do
Centro de Saúde de Serantes, en Ferrol, e os prazos previs-

tos polo Goberno galego para o arranxo e posta en funcio-
namento das novas instalacións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 40079 (09/POC-006016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno
galego para evitar o impacto do proxecto de acceso ferro-
viario ao porto exterior de Ferrol no dique das mareas da
Cabana e no núcleo tradicional da Graña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 40081 (09/POC-006017)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno
galego en relación coa diferenza existente entre o crece-
mento do produto interior bruto de Galicia e o do resto do
Estado no segundo trimestre de 2015
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 40082 (09/POC-006018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo
Goberno galego para evitar a desaparición das plantas de
biodiésel da comarca de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2015
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º

4. Informacións e correccións de erros
4.1. Informacións
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros no Acordo da Mesa do Parlamento, do 29

de xullo de 2015,  relativo á asignación a comisión da pregunta

oral doc. núm. 39169 (09/POC-005845), publicado no Boletín Ofi-

cial do Parlamento de Galicia núm. 505, do día 11 de agosto de

2015
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Advertido un erro material no acordo da Mesa do Parla-
mento do 29 de xullo de 2015,  relativo á asignación a comi-
sión da pregunta oral doc. núm. 39169 (09/POC-005845),
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm.
505, do día 11 de agosto de 2015, procédese á súa corrección
nos seguintes termos:

Procedementos de información
Preguntas orais en Comisión

Onde di: 

«- 39169 (09/POC-005845)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola da Xunta de Galicia para
o sector das embarcacións tradicionais en relación coas taxas
portuarias
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes»

Debe dicir:

«- 39169 (09/POC-005845)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola da Xunta de Galicia para
o sector das embarcacións tradicionais en relación coas taxas
portuarias
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo» 

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2015.
Xosé Antón Sarmiento Méndez

Letrado oficial maior
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
 
En 2013, a Organización Nacional de Cegos Españois e a Xunta de 
Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, asinaron un convenio de colaboración para que os 
alumnos e alumnas cegas ou con discapacidade visual recibiran o 
apoio dos profesionais do corpo de mestres. 
 
Un dos obxectivos deste convenio consiste en que os mestres 
desenvolvan as súas tarefas nos equipos específicos da ONCE, o 
mesmo en Educación Primaria, 1º e 2º da Educación Secundaria, 
ca en centros de Educación Especial. 
 
Ao mesmo tempo, este fito supuxo un grande paso adiante no 
camiño cara á inclusión deste alumnado e a súa escolarización en 
centros ordinarios, así como na atención á diversidade do 
alumnado. 
 
No pasado mes de xullo, procedeuse á firma da renovación da 
colaboración entre as dúas entidades, co fin de poder aumentar a 
capacidade de atención e o número de alumnos e alumnas 
atendidos. Con este fin, o labor dos mestres verase complementado 
coa capacidade e participación doutro conxunto de profesionais 
vinculados coa tarefa educativa e coas necesidades propias deste 
colectivo. 
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Tamén supón un novo impulso ao uso do idioma galego, pois inclúe 
un programa de normalización lingüística no que, entre outras 
medidas, contempla o emprego de libros de texto transcritos a 
braille e traducidos ao galego.  
 
Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes 
preguntas: 
 
1.- Despois de dous anos de vixencia do convenio firmado entre a 
Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE) e a Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a mellora 
educativa do alumnado cego ou con discapacidade visual, que 
resultados cualitativos e cuantitativos pode presentar a Xunta de 
Galicia sobre a atención recibida polo estudantes obxecto do 
convenio de colaboración?  
 
2.- Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre os obxectivos 
contidos no novo convenio de colaboración asinado entre a ONCE e 
a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria? 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 18/08/2015 09:46:15 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 18/08/2015 09:46:27 

 
Antonio Mouriño Villar na data 18/08/2015 09:46:31 

 
Jesus Goldar Guimil na data 18/08/2015 09:46:36 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 18/08/2015 09:46:43 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 18/08/2015 09:46:44 
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Ramón Santos Pérez na data 18/08/2015 09:46:49 

 
Javier Dorado Soto na data 18/08/2015 09:46:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
 
Ao longo do curso pasado, 2014-2015, realizáronse, dentro dos 
plans de avaliación continua e como unha actividade máis, as 
Probas Individualizadas de Avaliación na Educación Primaria do 
Sistema Educativo de Galicia. 
 
O obxectivo das mesmas é a detección temperá de posibles eivas 
do sistema, do método ou de déficit na adquisición do grao de 
competencias básicas programadas, para poder adoptar canto 
antes as decisións precisas. 
 
Ata o de agora, unhas probas semellantes víñanse facendo en 
aplicación da LOE no 4º curso de Primaria.  Coa entrada en vigor 
da LOMCE, esta actividade avaliadora, considerada un instrumento 
máis para a diagnose , anticipouse ao 3º curso para que os centros 
puideran dispoñer un ano antes da información que lles permita, 
dentro da súa autonomía, poder deseñar as estratexias educativas 
e/ou medidas de reforzo, contratos-programa ou actividades de 
atención á diversidade necesarias e adaptadas ao perfil de cada 
alumno que o necesite.  
 
A acción tamén inclúe a información ás familias e/ou responsables 
ou titores legais de cada educando, co obxecto de que poidan 
participar no deseño e programación das tarefas ou medidas de 
mellora das competencias de aquel que o necesite á vista dos datos 
extraídos da actividade.  
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Estas probas nunca valorarán contidos específicos de ningunha 
materia, non figurarán no expediente e que non terán validez 
algunha dese o punto de vista académico. Terán como único 
obxectivo a comprobación do nivel de destrezas e habilidades 
adquirido polo alumnado galego en dúas competencias básicas: 
competencia matemática, desde o punto de vista do cálculo e 
resolución de problemas, e competencia en comunicación 
lingüística, desde a perspectiva da expresión e comprensión oral e 
escrita. 
 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta: 
 

Que conclusións pode sacar a Xunta de Galicia dos datos 
aportados pola análise dos resultados das probas de avaliación 
individualizada realizada no curso 2014-15 polo alumnado galego 
de 3º curso de Educación Primaria? 
 
 
 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 18/08/2015 10:05:13 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 18/08/2015 10:05:25 

 
Antonio Mouriño Villar na data 18/08/2015 10:05:29 

 
Jesus Goldar Guimil na data 18/08/2015 10:05:47 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 18/08/2015 10:05:56 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 18/08/2015 10:05:57 

 
Ramón Santos Pérez na data 18/08/2015 10:06:45 
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Javier Dorado Soto na data 18/08/2015 10:06:50 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
 
Impulsar o desenvolvemento das novas tecnoloxías nos centros 
educativos galegos foi un dos compromisos do Presidente Feijoo 
desde que accedeu ao Goberno da Xunta de Galicia. 
 
Distintas accións arredor das TIC e a súa integración real nos 
procesos de aprendizaxe e da innovación educativa, como o 
Proxecto ABALAR ou os contidos dixitais de E-DIXGAL, confirman 
un novo e moderno enfoque educativo e unha nova dimensión do 
propio sistema educativo de Galicia o que, sen dúbida, suporá unha 
mellora das oportunidades do alumnado galego. Sen esquecer o 
plan da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria de dixitalización de aulas  e dotación equipamento 
informático.  ao 100% das aulas de 5º e 6º de Educación Primaria e 
da totalidade das dos cursos de Educación Secundaria. 
 
Este compromiso coa mellora e modernización do sistema 
educativo vese reforzado coa constante participación da CCEOU en 
proxectos de innovación, non só a nivel autonómico ou nacional, 
senón a nivel europeo, como é o caso do “EU ePortfolios en el 
Aula”, co que se pretende avanzar na integración das TIC nos 
procesos de ensino-aprendizaxe-avaliación mediante a extracción 
de leccións do mundo real. 
 
Este programa europeo é unha acción conxunta de investigación e 
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aplicación educativa no que participa a Consellería de Cultura 
Educación e Ordenación Universitaria xunto con outros 13 socios 
europeos e os seus Ministerios de Educación e no que xa estiveron 
a traballar varios centros galegos cun modelo piloto. 
 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta: 
 
Que valoración fai a Xunta de Galicia da participación da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no 
Proxecto financiado pola Comisión Europea dentro do marco do 
Programa de Aprendizaxe Permanente (KA-1 Consecución dos 
obxectivos estratéxicos europeos en educación e formación) 
coñecido como  “EU ePortfolios no Aula”?  
 
 
 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 
 
 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 18/08/2015 10:07:33 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 18/08/2015 10:07:46 

 
Antonio Mouriño Villar na data 18/08/2015 10:07:49 

 
Jesus Goldar Guimil na data 18/08/2015 10:08:33 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 18/08/2015 10:08:44 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 18/08/2015 10:08:45 

 
Ramón Santos Pérez na data 18/08/2015 10:08:49 
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Javier Dorado Soto na data 18/08/2015 10:08:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
 
 
A realización de estudos de inserción laboral dos titulados en 
másteres oficiais do SUG debe ser un obxectivo clave para avaliar 
convenientemente o valor engadido que estas titulacións aportan á 
sociedade. Deseñar de forma acertada estas ensinanzas é unha 
tarefa irrenunciable para poder acompañar aos universitarios na súa 
busca de emprego relacionado coa súa formación e tamén para a 
propia mellora das ensinanzas universitarias que han recibir os 
futuros estudantes. 
 
Elaborar a oferta de másteres que sexan útiles para a mellora das 
expectativa de emprego dos titulados debe ser unha meta en si 
mesma; unha base para que as universidades poidan exercer 
retornos de calidade para devolver á sociedade que as sostén cos 
seus impostos, pero tamén debe ser tarefa das administracións 
educativas responsables saber en todo momento se esta cuestión 
se cumpre. 
 
Este coñecemento, nacido da información recollida sobre os 
titulados en másteres oficiais, completará os datos sobre a 
incorporación ao mercado laboral da totalidade das persoas que 
sae das universidades galegas despois de ter rematado os seus 
estudos  de grao e máster. 
 
Non cabe dúbida de que é importante o grao de satisfacción do 
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interesado pola formación recibida, pero esta satisfacción tamén 
debe ser acompañada do éxito perseguido, que non é outro que 
atopar un emprego que cumpra coas expectativas do egresado. 
Para que aquel coñecemento sobre a empregabilidade se produza, 
compre unha análise rigorosa da situación laboral das persoas que 
remataron os seus estudos. 
 
Este labor, único e pioneiro a nivel nacional, é o que acaba de 
concluír o  “Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no 
Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-
2010”. Un estudo que segue as pegadas do Informe Anual da 
ACSUG sobre a inserción laboral dos licenciados e graduados. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta: 
 
Que valoración fai a Xunta de Galicia do catálogo de másteres que 
oferta o SUG respecto da súa idoneidade para a mellora da 
empregabilidade das persoas tituladas nestes estudos de formación 
adicional?  
 
 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 18/08/2015 10:09:15 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 18/08/2015 10:09:30 

 
Antonio Mouriño Villar na data 18/08/2015 10:09:33 

 
Jesus Goldar Guimil na data 18/08/2015 10:09:41 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 18/08/2015 10:09:50 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 18/08/2015 10:09:51 

 
Ramón Santos Pérez na data 18/08/2015 10:09:56 
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Javier Dorado Soto na data 18/08/2015 10:10:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

 

Ao longo do curso pasado, 2014-2015, realizáronse, dentro dos 
plans de avaliación continua e como unha actividade máis, as 
Probas Individualizadas de Avaliación na Educación Primaria do 
Sistema Educativo de Galicia. 
 
O obxectivo das mesmas é a detección temperá de posibles eivas 
do sistema, do método ou de déficit na adquisición do grao de 
competencias básicas programadas, para poder adoptar canto 
antes as decisións precisas. 
 
Ata o de agora, unhas probas semellantes víñanse facendo en 
aplicación da LOE no 4º curso de Primaria.  Coa entrada en vigor 
da LOMCE, esta actividade avaliadora, considerada un instrumento 
máis para a diagnose , anticipouse ao 3º curso para que os centros 
puideran dispoñer un ano antes da información que lles permita, 
dentro da súa autonomía, poder deseñar as estratexias educativas 
e/ou medidas de reforzo, contratos-programa ou actividades de 
atención á diversidade necesarias e adaptadas ao perfil de cada 
alumno que o necesite.  
 

Semella que estas accións a realizar dentro dos procesos 
educativos son relevantes para saber se estes cumpren cos 
deseños e previsións establecidos. Como é o caso que España 
historicamente non acada uns resultados destacados en calquera 
das probas internacionais que avalían os sistemas educativos, os 
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coñecementos e o grao de desenvolvemento das competencias dos 
alumnos, debe ser un obxectivo inescusable por parte dos 
responsables educativos a introdución de todas as medidas 
necesarias para a mellora, non só dos resultados individuais senón 
dos propios sistemas en si mesmos. 
 

Nos anos de goberno do Presidente Alberto Núñez Feijoo, a 
Educación foi e é un dos referentes do executivo á hora da toma de 
decisións ou da adopción das medidas necesarias para a mellora 
integral da mesma e dos alumnos e alumnas integrados no Sistema 
Educativo Galego.  
 

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte 
pregunta: 
 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do grao de mellora na 
adquisición de competencias básicas do alumnado galego e do 
propio sistema educativo desde 2009, e despois das variadas 
medidas adoptadas no exercicio das competencias propias en 
materia de Educación? 
 
 
 
 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 18/08/2015 10:14:14 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 18/08/2015 10:14:30 

 
Antonio Mouriño Villar na data 18/08/2015 10:14:34 

 
Jesus Goldar Guimil na data 18/08/2015 10:14:40 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 18/08/2015 10:14:48 
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Agustín Baamonde Díaz na data 18/08/2015 10:14:50 

 
Ramón Santos Pérez na data 18/08/2015 10:14:54 

 
Javier Dorado Soto na data 18/08/2015 10:15:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar,  María Concepción Burgo López e 

Emilio Vázquez Blanco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

Nos últimos tempos, o Grupo Parlamentario dos Socialistas denunciou, 

sempre que tivo ocasión, a política lingüística, e en concreto a política de 

aprendizaxe de linguas estranxeiras levada  a cabo pola Consellería de 

Cultura,  Educación e Ordenación Universitaria, aínda que temos que 

recoñecer que con escaso éxito pola cerrazón e falta de sensibilidade dun 

goberno instalado confortablemente no “altar da súa maioría absolutista”. 

 

 

Ninguén dubida que a aprendizaxe de idiomas se ten convertido nos 

últimos tempos nunha cuestión fundamental, tanto para a poboación en 

idade estudantil como para a adulta, e ninguén dubida tampouco que a 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros abre portas para o acceso ao esixente 

mercado laboral nos tempos que estamos a vivir.  

 

 

Esa posibilidade de formación está hoxe ao alcance de moita xente nas 

cidades, pero resulta moito máis complicada en pequenas vilas do noso 

rural, a pesares da existencia dese lugar de “peregrinación habitual” 

existente nos Peares para todos os conselleiros de Educación do Sr Feijoo. 

 

 

Esta iniciativa do Grupo Socialista busca ante todo reflexionar sobre ese 

plurilingüísmo do que tanto lles gusta falar aos representantes do Partido 

Popular, pero busca facelo sen trampas e sen demagoxia. 

 

 

Temos dito moitas veces en sede parlamentaria que compartimos a 

necesidade de potenciar o estudo de idiomas estranxeiros da nosa 

xuventude, aínda que cousa distinta é que coincidamos en cómo facelo... 
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Temos dito tamén reiteradamente no Grupo Socialista que cambiar estadías 

en Inglaterra, Irlanda, EEUU ou Canadá por mini cursos dunha semana nos 

Peares non nos pareceu nunca  a mellor opción para aprender inglés. 

 

 

Reiteramos repetidas veces que non nos pareceu nunca a mellor opción 

cambiar estadías en países estranxeiros pola impartición en inglés, francés 

ou alemán dalgunhas materias por parte de profesorado non especialista, 

nin pensar que entregando uns listados de vocabulario en inglés, francés ou 

alemán nas materias de plástica, música ou educación física poderíamos 

estar potenciando en serio o estudo de linguas estranxeiras no noso país. 

 

 

O Grupo Socialista apoiaría, polo contrario, medidas máis ambiciosos, 

medidas que facilitasen ao alumnado de familias medias e humildes 

estadías en países estranxeiros nos períodos vacacionais do estudantado, 

medidas que dotasen aos centros educativos dos medios humanos e 

materiais necesarios para poder impartir con garantías as clases de linguas 

estranxeiras, medidas que facilitasen ao profesorado de idiomas a 

formación continua necesaria para actualizar os seus coñecementos e tamén 

a creación de  novos centros nas catro provincias galegas que impartan o 

denominado Bacharelato Internacional co fin de garantir a mobilidade e as 

oportunidades da nosa xente moza, vivan nas grandes cidades ou vivan nas 

vilas medianas e pequenas. 

 

 

Entendemos que este asunto merece un tratamento axeitado, e por iso os 

deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 
1ª) Ten previsto a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria poñer en marcha novos centros que impartan en Galicia o 

denominado Bacharelato Internacional?  
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2ª) No seu caso, considera a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria que esa nova rede de centros que impartan o 

denominado Bacharelato Internacional debe ser distribuída de maneira 

xusta e racional nas catro provincias galegas ou debe limitarse tan só ás 

grandes cidades?   

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de agosto de 2015 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/08/2015 14:14:41 

 
María Concepción Burgo López na data 19/08/2015 14:14:53 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 19/08/2015 14:14:57 

 

120057



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas  

Álvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª. 

 

 

Acaba de resolverse o concurso convocado pola Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia – 061, por un importe de 121.652.000 

euros para adxudicar o traslado urxente das persoas doentes. 

 

 

Dada a relevancia para o interese público desta prestación consideramos 

que a consellería debería informar detalladamente das diferentes ofertas 

presentadas polas distintas empresas que concursaron, así como dos 

criterios seguidos para a selección das empresas adxudicatarias. 

 

 

Resulta interesante que se nos dean a coñecer aos grupos parlamentarios os 

medios e os recursos que as novas empresas van poñer a disposición das 

persoas usuarias  para realizar os traslados urxentes nas distintas zonas de 

Galicia. Así poderemos comprobar se son axeitados, se aportan melloras 

sobre o que xa había e ademais ao coñecer as ofertas en profundidade 

permitiranos comprobar se esa disposición de medios e de recursos non só 

se cumpre,  senón tamén se se mantén no tempo tal e como foi feita a 

oferta. 

 

Por todo isto as deputadas que asinan preguntan: 

 

1ª) Que criterios se aplicaron para adxudicar cada un de eses lotes e que 

diferenzas existen entre eles? 

 

2ª) Considera o Goberno que as empresas galegas deste sector foron tidas en 

conta nese concurso, tal e como se tiña comprometido o responsable do 061 nesta 

mesma cámara?  
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3ª) Cantas empresas galegas resultaron adxudicatarias e cantas foron as foráneas?  

 

4ª) Cantas empresas galegas resultaron non adxudicatarias? 

 

5ª) Cantas empresas galegas foron excluídas do concurso e por que razóns?  

 

6ª) Contempla o Goberno algunha medida para evitar despedimentos nun futuro 

inmediato nas empresas do transporte sanitario galego por falta de contratación 

publica? 

 

7ª) Velará a Administración autonómica para que as empresas resultantes do 

concurso non recorten prestacións para os e as usuarias ni empeoren as 

condicións laborais dos profesionais que lles permitan manter as ganancias aínda 

cunha oferta económica menor, e en que vai consistir ese seguimento? 

 

8ª) Existe o compromiso firme nas novas adxudicatarias de manter a todo o 

persoal que estaba a traballar ata agora nese servizo, e vai o Goberno velar 

porque se cumpra o mesmo, no seu caso, como? 

 

9ª) En caso de que os novos contratos por seren máis económicos impliquen na 

práctica un deterioro no servizo, contémplase por parte do Goberno algunha 

sanción á empresa responsable, ou mesmo a posibilidade de rescindir o novo 

contrato? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 20/08/2015 13:10:50 

 
Carmen Gallego Calvar na data 20/08/2015 13:10:58 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/08/2015 13:11:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas 

Álvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª. 

 

 

Dúas menores galegas, Candela e Amaia, de 4 e 9 anos veñen de ser 

asasinadas polo seu pai maltratador durante o réxime de visitas imposto por 

un xuíz.  

 

 

Algúns medios motivan e “explican” esa barbaridade inxustificable dicindo 

que o pai quería “vingarse da nai". Realmente o machismo asasinou as dúas 

menores pero matou tamén a unha nai, e dende logo non existe ningún 

motivo que explique eses dramáticos e intolerables feitos. 

 

 

Non obstante, ata o de agora ningunha das mulleres "mortas" tras ser 

asasinados os seus fillos ou as súas fillas polos maltratadores, son 

recoñecidas pola xustiza como vítimas de violencia de xénero, un exemplo 

máis da desprotección e do abandono que aínda padecen algunhas vítimas 

do machismo. 

  

 

Violencia, a machista, que xera vítimas que a sociedade nin ve nin quere 

recoñecer como tales, ignorando tamén que o machismo non só mata senón 

que tamén e xera secuelas perpetuas para as vítimas que sobreviven e o seu 

entorno. 

 

 

No que levamos de ano en Galicia a violencia de xénero ten provocado 

moita dor, sen dubida, nin coñecida nin medida, pero ademais ten matado, 

ten asasinado:  
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Beatriz Rodríguez, 30ANOS, ASASINADA EN ARBO, PONTEVEDRA 

María Isabel Fuentes Fernández, 65 ANOS, ASASINADA EN OURENSE 

María 41 ANOS, ASASINADA EN BARCELONA (galega) 

 

 

Pero tamén Candela e Amaia, de 4 e 9 ANOS, ASASINADAS EN 

MORAÑA e a súa nai “MORTA” tras coñecer o tremendo crime das súas 

fillas. 

 

Ante esta situación as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Considera necesario o Goberno galego tomar medidas novas para acabar con 

unha situación que esta silenciando a algunhas das vítimas da violencia 

machista? 

 

2ª) Que actuacións podería iniciar o Goberno autonómico para conseguir incluír 

as nais das menores asasinadas por un maltratador como vítimas de violencia de 

xénero? 

 

3ª) Cantas mulleres galegas perderon fillos, familiares ou amigos por mor da 

violencia de xénero, e cantas delas recibiron ou están actualmente a recibir 

axudas por parte dos gobernos ante a súa difícil situación? 

 

4ª) Non considera o Goberno necesario que se acredite a súa condición de 

vítimas? 

 

5ª) En que punto se atopa a investigación aberta sobre a aplicación dos 

protocolos no caso da Sra. María Isabel Fuentes Fernández que foi asasinada nun 

hospital publico?  
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6ª) Que medidas tomou o Goberno da Xunta en relación a ese caso, considera 

que a secretaria de Igualdade reaccionou ante eses feitos tal e como esperaba a 

sociedade galega?  

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 20/08/2015 13:13:45 

 
Carmen Gallego Calvar na data 20/08/2015 13:13:52 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/08/2015 13:14:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Losada Álvarez, José Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo Doce, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte  pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª. 

 

 

No difícil contexto económico, social e laboral no que nos movemos, algunhas 

noticias aparecidas nos medios de comunicación resultan absolutamente 

incomprensibles. Nestes días recollíase que a última convocatoria do publicitado 

programa “Reindus” xestionado polo Igape quedou deserta. 

 

 

O Goberno galego non gastará nin un euro dos 45,7 millóns de euros que tiña 

orzamentados na convocatoria de 2015 para apoiar proxectos empresariais nas 

comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, xa que se desestimaron dúas solicitudes e 

non se concedeu ningunha. 

 

 

O programa “Reindus”, publicitado como piar fundamental do chamado “Plan 

Ferrol”, unha comarca cunha taxa de paro de case o 30 %, financiou unha soa 

iniciativa no ano 2014 (un crédito de 800.000 euros) e ningunha no ano 2015. 

Quedaron sen asignar, polo tanto, case 45 millóns de €, aos que se suman os 45,7 

millóns orzamentados no 2015. 

 

 

Publicidade e propaganda do Igape e do Ministerio de Industria que non se 

traduce en investimento e emprego na comarca. Actuacións que axudan a 

explicar as baixísimas execucións orzamentarias da Consellería de Economía e 

Industria.  

 

 

As resolucións de 2015, continúan unha tendencia que este programa ven 

sufrindo dende 2013, cando as bases cambiaron os anteriores créditos a interese 

cero por uns préstamos en condicións moi próximas ás de mercado e anunciaban 

a obrigatoriedade de presentar avais. Nese ano suprimíronse as subvencións a 

fondo perdido. Iso si, a Administración autonómica conta cunha oficina en Ferrol 

para apoiar a implantación de empresas e a creación de emprego, a pesares do 

120064



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

eterno viaxe do vice-presidente Rueda na redución de organismos dependentes da 

Xunta.   

 

 

Ante esta situación os deputados e a deputada que asinan  formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) É consciente o Goberno galego das dificultades das Pemes galegas para 

acceder ao crédito nos circuítos ordinarios? 

 

 

2ª) Nun período no que é case imposible para as Pemes acceder ao crédito, como 

se pode explicar a falla de proactividade do Igape en termos de financiamento? 

 

 

3ª)  Cales foron as razóns da negativa de financiamento aos proxectos 

presentados? 

 

 

4ª) Tense formulado a Xunta de Galicia cales son as razóns da escasa demanda 

ante esta convocatoria? 

 

 

5ª)  Existe algún plan alternativo para facilitar que as Pemes galegas acudan a 

estas convocatorias, cunhas mínimas posibilidades de éxito?   

 

 

6ª) Cal é o destino alternativo deses recursos non utilizados neste programa? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/08/2015 10:20:43 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 21/08/2015 10:20:58 
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Beatriz Sestayo Doce na data 21/08/2015 10:21:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Gallego Lomba, 

Carmen Gallego Calvar e María Quintas Álvarez, deputadas e deputados 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

 

O proceso de construción do novo hospital de Vigo en lugar de ser unha solución 

tense convertido ca xestión do Sr Feijoo nunha continua fonte de conflito. Dende 

un primeiro momento este proxecto estivo rodeado de escándalos e polémicas e 

agora que se aproxima o final de gran confrontación social e profesional.  

 

Aos conflitos de intereses iniciais fóronse sumando ao atraso de máis de tres 

anos, os recortes no proxecto inicial, o seu sobre custo (entre catro e seis veces 

superior ao seu prezo real). Pero sen dubida o colmo foi o da insolvencia 

económica das empresas concesionarias que Feijoo solucionou facilitando un 

rescate feito con diñeiro público. 

 

Así a privatización do novo hospital de Vigo realizouna o Goberno Popular da 

Xunta mediante dúas medidas: 

 

· A Concesión do financiamento, construción, xestión e explotación das áreas 

non comerciais (incluído o aparcamento) a unha Unión Temporal de 

Empresas (UTE) liderada por Acciona, utilizando a figura de Concesión de 

Obra Pública tipo PFI (Iniciativa de Financiamento Privado).  

·   A modificación do proxecto básico Inicial (que estaba previsto 

inicialmente que fose de financiamento e xestión pública) mediante a 

redacción dun proxecto de execución definitivo que reduce os custos de 

construción e equipamento do centro, mantendo os beneficios á UTE 

concesionaria. Con esta finalidade creouse a Oficina Técnica de Seguimento 

(OTS) do novo hospital de Vigo, encargada de controlar e supervisar a 
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execución do contrato do Servizo Galego de Saúde por parte das empresas 

privadas. 

 

Para completar a faena o 20 de maio do 2011 publicouse unha resolución no 

Diario Oficial de Galicia na que mediante unha Encomenda de Xestión se 

atribuía a actividade desta oficina a Galaria S.A (Empresa Pública de Servizos 

Sanitarios S.A.), habilitándoa, ademais,para externalizar esta actividade nunha 

empresa privada, cuns custes de 3.957.357 euros a sufragar pola empresa 

adxudicataria.  

 

De forma inmediata Galaria externalizou esta oficina, na empresa Efficientia 

Clinical Management. Empresa UNIPERSONAL, na que a titular desempeñou 

importantes cargos de responsabilidade nas administracións sanitarias do Partido 

Popular. Ademais foi constituída no mesmo ano 2011, cun capital testemuñal de 

3.100 euros, e coa finalidade declarada de xestionar servizos e arquitecturas 

hospitalarias.  

 

Así que esta empresa creada “ad hoc” por unha persoa claramente vinculada o PP 

foi quen definiu e redactou o proxecto definitivo, o Programa funcional e o Plan 

de xestión do novo hospital privado de Vigo, precisamente de acordo cos 

intereses e as necesidades de rendibilidade da empresa privada e non cos do 

interese xeral que debe representar o Servizo Galego de Saúde. 

 

Así se explica que o novo hospital privado de Vigo sufrise importantes recortes,  

iguais aos aplicados anteriormente pola persoa responsable agora de Efficientia 

Clinical Management cando tivo responsabilidades na sanidade madrileña. 

Sempre o mesmo modelo:  privatización dos recursos, laboralización do persoal e 

copagamento por parte dos pacientes, tal e como ela mesma recomendaba nunha 

comisión do Congreso. 

 

Como consecuencia o proxecto do novo hospital de Vigo experimentou 

importantes cambios: 
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·     Suprimiuse o proxectado laboratorio, para favorecer ao novo Laboratorio 

Central de Galicia, cedido á empresa Suiza UNILABS pola Xunta do PP 

(curiosamente á mesma multinacional que xestiona o laboratorio central 

madrileño).  

·    Introducíronse importantes recortes no proxecto inicial (para abaratar 

gastos á concesionaria privada), reducindo o equipamento, as camas de 

hospitalización convencional nun 31,8  %; os quirófanos nun 31,4 %; o 

servizo de urxencias nun 55,5 % e as salas de radioloxía nun 45,7 %, ademais 

do empeoramento na calidade dos materiais de construción e a perda da 

eficiencia enerxética (o que multiplicará os gastos de calefacción e aire 

acondicionado).  Así o hospital de Vigo deixou de ser Centro de Referencia 

en Servizos de Alta Tecnoloxía e Especialización para 300.000 persoas de 

Pontevedra, que pasaron a depender do Complexo Hospitalario de Santiago.  

 

A Xunta de Persoal e os traballadores do centro están denunciando serias 

deficiencias nos accesos, a calidade e o equipamento do novo centro, que 

deberían ser controladas por Efficientia Clinical Management, que só se entenden 

polo feito de que esta empresa está pagada pola concesionaria e claro quen paga 

manda. 

 

Ante esta situación as deputadas que asinan  formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) Cales son os motivos polos que a empresa pública Galaria S.A. traspasa a 

Oficina Técnica de Seguimento (OTS), o control da calidade e a supervisión 

do cumprimento do contrato de construción do novo hospital de Vigo, a unha 

empresa privada?  

 

2ª) En que  criterios se baseou o Goberno galego para a selección da empresa 

Efficientia Clinical Management aparentemente creada “ad hoc” por unha 

exalta directiva da Sanidade Pública e sen máis persoal que a propia directiva.  
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3ª) Que procedemento administrativo utilizou a empresa pública Galaria para 

contratar a Efficientia (público ou negociado)? 

 

4ª) Como é posible que a Consellería de Sanidade e a empresa pública 

Galaria, presidida pola propia conselleira, permita que a empresa supervisora, 

Efficientia Clinical Management, sexa financiada pola UTE concesionaria 

que é precisamente a empresa a supervisar?  

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 21/08/2015 09:53:31 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/08/2015 09:53:38 
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José Manuel Gallego Lomba na data 21/08/2015 09:53:46 

 
Carmen Gallego Calvar na data 21/08/2015 09:54:02 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 21/08/2015 09:54:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodríguez, José Luis Méndez Romeu e Pablo García García, 

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 na Comisión 

Permanente non lexislativa para Asuntos Europeos. 

 

 

O Mecanismo Conectar Europa para o período 2014-2020 continúa as anteriores 

axudas financeiras comunitarias no ámbito das redes transeuropeas de transporte 

e enerxía, e conta cun orzamento total proposto de 33.242.259.000 de euros para 

todo o período (26.250.582.000 euros para sector transportes; 1.141.602.000 

euros para sector das telecomunicacións e 5.850.075.000 euros para sector da 

enerxía). Son países participantes neste programa os Estados Membros da Unión 

Europea. En particular, apoiará a execución dos proxectos de interese común 

encamiñados ao desenvolvemento e á construción de infraestruturas e servizos 

novos ou á mellora de infraestruturas e servizos existentes nos sectores do 

transporte, ás telecomunicacións e á enerxía. Dará prioridade aos enlaces 

inexistentes no sector do transporte. Ademais, contribuirá a apoiar proxectos con 

valor engadido europeo e vantaxes sociais significativas, que non reciban 

financiamento axeitado do mercado.  

 

 

España presentou un total de 144 proxectos. Non obstante, a Comisión Europea 

só aceptou 31 proxectos de infraestruturas por valor de 882 millóns de euros. Así 

se resolveu nunha reunión da Comisión Europea celebrada en xullo. O único 

proxecto galego que se incluíu no financiamento europeo foi a instalación do 

sistema de seguridade ERTMS entre Olmedo e Ourense, e entre A Coruña e 

Santiago. Rexeitándose entre outros  a liña de acceso da AVE a Galicia, entre 

Lubián e Ourense, e o aceso ferroviario a Punta Langosteira. 

 

 

Por todo o exposto a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia da resolución da Comisión Europea no 

que afecta aos proxectos galegos que se financiarán a través de Conectar Europa 

2014-2020? 
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2ª) Como  valora a Xunta de Galicia a información que aportou o Goberno de 

España sobre os proxectos galegos, e as xestións realizadas ante a Comisión 

Europea?  

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 21/08/2015 12:59:21 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 21/08/2015 12:59:34 

 
Pablo García García na data 21/08/2015 12:59:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Pardo Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

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

resposta oral en Comisión, relativa á designación dunha empresa privada como 

organismo autorizado de verificación metrolóxica e as taxas establecidas. 

 

A Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio optou por designar a unha empresa privada como organismo autorizado de 

verificación metrolóxica para levar a cabo as actuacións sobre aparellos de medida na 

fase de aparellos en servizo, consistente nas verificacións peiódicas e as verificacións 

tras a reparación ou modificacións de, entre outros, instrumentos de pesaxe de 

funcionamento non automático. 

Deste xeito é a empresa APPLUS, e non a propia Consellería, quen comunica 

aos propietarios/as de postos en mercados e prazas de abastos a realización das revisións 

das básculas, coa advertencia do posíbel precinto da pesa e de multas no caso de 

incumprimento ou por se negaren a realizar a proba de metroloxía. Ademais a empresa 

cobra aos/ás propietarios/as 60 euros por cada revisión, que teñen lugar cada dous anos, 

en concepto de “taxa de verificación de básculas”. 

En definitiva, cada comerciante ten que abonar pola revisión das básculas unha 

cantidade superior á que se paga pola ITV dos vehículos ao motor. Unha revisión que 

ademais non é tal ao tratarse simplemente dunha inspección previamente anunciada. 

Anteriormente os/as comerciantes non pagaban por esta revisión e sufragaban 

eles mesmos/as o mantemento dos instrumentos de pesaxe; por iso esta taxa incrementa 

aínda máis as dificultades que xa ten o comercio (tamén o de alimentación) por mor dos 
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efectos negativos que ten a crise económica no consumo e o impacto no comercio 

tradicional das grandes superficies comerciais. 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión relativas á designación dunha empresa privada como organismo 

autorizado de verificación metrolóxica e as taxas establecidas. 

-Por qué a Xunta de Galiza optou por designar á empresa APPLUS como 

organismo autorizado de verificación metrolóxica? 

-Que vantaxes, a xuizo da Xunta de Galiza, ten este modelo? 

-Que organismo da Xunta de Galiza autorizou o cobro de 60 euros pola 

verificación cada dous anos das básculas? 

-Non considera a Xunta de Galiza que a denominada “taxa de verificación 

de básculas” incide negativamente na situación do comercio? 

-Vai adoptar algunha medida para corrixir esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2015  

 

Asdo. Montserrat Prado Cores 

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 21/08/2015 13:35:12 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 21/08/2015 13:35:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

 

Eva Solla Fernández e  Juan Manuel Fajardo Recouso, deputada e deputado pertencentes ao Grupo 

parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do recollido no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Comisión, relacionada 

coa ampliación do hospital do Salnés. 

Anos de promesas incumpridas por parte do Partido Popular relativas á necesaria ampliación do 

Hospital do Salnés non semellan suficientes para que a mesma remate en boas condicións para 

traballadores, traballadoras, persoas usuarias e  a Sanidade Pública en si mesma. 

Houbo que agardar ao verán de 2014 para que a Xunta de Galicia licitase a construción. Licitación que 

deixaba en mans privadas a provisión enerxética e de servizos. Licitación que fixaba un prazo de 

execución das obras de 27 meses sen posibilidade de prórrogas. Prazo que coma AGE xa denunciou 

fai un ano, chocaba frontalmente cos prazos de aproveitamento dos fondos europeos (FEDER 2007-

2013) dos que se dispón para financiar o 80% da ampliación do hospital. Ditos fondos teñen un prazo 

máximo de execución que remata o 31 de decembro do actual ano. 

A Consellería de Sanidade adicouse a lanzar mensaxes equívocas sobre a data de finalización das 

obras, ofrecendo ata catro respostas diferentes sobre a finalización das obras ou a provisión dos 

fondos. 

O Grupo Parlamentar de AGE solicitou datos e explicacións por parte da Xunta en diversos plenos e 

comisións parlamentares. Explicacións bastante ambiguas que non se traduciron en datas reais de 

acometida de cada fase en relación aos fondos FEDER e que no caso da única previsión ofrecida nin 

sequera se cumpriron, xa que a Conselleira Mosquera afirmou as obras se iniciarían antes de finalizar 

2014 e nin tan sequera foi publicada no DOG a licitación da empresa construtora ata xa entrado o 

presente ano 2015. 
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Así as cousas, na última visita realizada por este grupo ao Hospital, as obras ofrecían un considerable 

retraso, sobordado con creces o ecuador do ano, limitándose tan só ao esqueleto do novo edificio e 

xerando un novo problema do tamén este grupo tiña advertido o pasado ano: a falla de aparcamento. 

Ante isto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda formula a seguinte pregunta para 

a súa resposta oral en Comisión: 

1.- Que explicación da a Consellería de Sanidade ante o retraso evidente das obras? 

2.- Como pensan cumprir coa execución dos fondos FEDER se quedan só  catro meses para que o 80% 

da obra debera estar rematada? ¿En que condicións de calidade se van a acometer? 

3.-  Tendo en conta que o inicio das obras foi en marzo de 2015 e que segundo o proxecto teñen unha 

duración de 27 meses, Como explican que supostamente a acometida de só un 20% vaia ter unha 

duración de 17 meses? 

4.- ¿É o aparcadoiro de pago -privatizado- a solución de aparcamento da que pensan dotar ao centro? 

Nese caso, ¿pensan adoptar o nefasto modelo e prezos do Novo Hospital de Vigo? 

 

 

Compostela, 24 de Agosto do 2015 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 24/08/2015 09:13:58 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 24/08/2015 09:14:04 
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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 Comisión, relativa á modificación e supresión de liñas por parte da 

empresa Arriva Noroeste nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño-Mera-Cedeira.  

 

A empresa Arriva Noroeste, concesionaria do servizo público regular de 

transporte de viaxeiros por estada na ruta A Coruña, Ferrol-Ortigueira-Viveiro-Lugo e 

anexos,  procedeu neste verán á eliminación dos servizos de autocar que saían de Cariño 

ás 7:30 (para enlazar ás 8:00 en Mera (Ortigueira)  co autocar da liña Viveiro-Ferrol) e 

ás 9:35 (con destino a Ortigueira). 

Con estas supresións só fican operativos tres servizos diarios con saída en 

Cariño: ás 9:35 (con destino a Cedeira e sen enlace a Ferrol), ás 13h e ás 15:30. 

Os/as usuarios/as e o Concello de Cariño denuncian que a supresión destes 

servizos deixou a Cariño nunha situación de illamento por ser servizos necesarios para 

que os veciños e veciñas poidan desprazarse a Ferrol ou Ortigueira para realizar, en 

horario de mañá, xestións administrativas, consultas médicas ou hospitalarias ou poder 

acceder a outro tipo de servizos. En total son arredor de 6000 os veciños e veciñas 

afectados, pois os/as perxudicados/as son 4500 habitantes de Cariño, aos que se unen os 

das parroquias de San Adrián e Mera en Ortigueira. 

Trátase ademais dunha medida particularmente lesiva para as economías máis 

humildes, que son as máis dependentes do transporte público. Baste como exemplo que 

o servizo de taxi entre Cariño e Ortigueira custa 25 euros e entre Cariño e Ferrol 60, un 
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custo imposíbel de asumir cando ademais moitos dos usuarios e usuarias necesitan facer 

estes desprazamentos varias veces á semana. 

Xa en agosto de 2011 o Concello de Cariño presentara ante a Xefatura 

Territorial da Coruña do Servizo de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, un escrito de alegacións á proposta de modificación e 

supresión de liñas da empresa Arriva Noroeste, S.L nos traxectos Viveiro-Ferrol e 

Cariño-Mera-Cedeira. 

Lembraba o Concello naquel escrito que o único sistema de transporte público 

dispoñíbel en Cariño é o autobús, tanto para o desprazamento entre parroquias do 

propio concello como para o traslado a outras poboacións da comarca como Ortigueira 

(a 18 quilómetros) ou Cedeira (a 26 quilómetros), e tamén para o traslado á cidade de 

Ferrol (distante 56 quilómetros de Cariño e nodo de referencia nos eidos comercial, 

cultural, económico, administrativo e sanitario). 

 

Por todo o exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión, relativas á modificación e supresión de liñas por parte da empresa 

Arriva Noroeste nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño- Mera-Cedeira: 

-É coñecedora a Xunta de Galiza da supresión destes servizos? 

-Foi autorizada esta modificación pola Xunta de Galiza? 

-En caso afirmativo, cal foi a razón? 

-En caso negativo, que medidas vai adoptar ante un evidente incumprimento 

das condicións de prestación do servizo? 
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-Non considera a Xunta de Galiza que estamos a falar dun servizo básico, de 

servizos imprescindíbeis para que  que os veciños e veciñas de Cariño poidan 

desprazarse a Ferrol ou Ortigueira para realizaren, en horario de mañá, xestións 

administrativas, consultas médicas ou hospitalarias ou podan acceder a outro tipo de 

servizos? 

-Non considera a Xunta de Galiza que se trata ademais dunha medida 

particularmente lesiva para as economías máis humildes, que son as máis dependentes 

do transporte público?  

-Non considera a Xunta de Galiza que a supresión destes servizos deixa a 

Cariño nunha situación de auténtico illamento? 

-Que medidas vai adoptar para asegurar a imediata reposición destes servizos? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 24/08/2015 10:20:25 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 10:20:32 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados 

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 Comisión, relativa a saber das medidas adoptadas pola Xunta 

de Galiza para por en funcionamento o minicriadeiro de Camariñas. 

 

En decembro do 2011 a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 

decidiu pechar o funcionamento do minicriadeiro de moluscos instalado no porto 

de Camariñas. Daquela argumentaba que o proxecto estaba finiquitado e que se 

tiñan alcanzados os obxectivos marcados de desenvolver a produción de semente 

de bivalvos, trasladar tecnoloxía ao sector, investigación, etc pero que cumpría 

modificar o modelo e transformalo nun novo onde o CIMA sería o o encargado 

de coordinar o seu funcionamento e planificar os obxectivos. 

Con esta premisa desenvolveuse no ano 2012 un concurso para dotar de 

persoal a estes centros. Contemplaba a contratación de 3 titulados superiores e 5 

técnicos de laboratorio. O concurso foi anulado por esixir nas bases da 

convocatoria unha experiencia mínima para poder acceder as prazas convocadas. 

En febreiro de 2014 compareceu a titular do departamento, Susana 

Rodríguez Carballo, quen confirmou a paralización da actividade no 

minicriadeiro de Camariñas, así como os danos ocasionados no último temporal 
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comprometéndose a reparación dos danos e a desenvolver a contratación de 

persoal e a posta en funcionamento das instalacións en tres meses. 

A realidade é que un ano despois as instalacións seguen paralizadas, e o 

investimento realizado pola administración galega no centro de Camariñas, 

1.284.000 euros inoperativos, pois  nas mesmas non se desenvolve ningunha 

actividade nun período onde o sector marisqueiro está a pasar por unha tremenda 

crise dados os escasos recursos extraídos e sobre todo por estar afectado nestes 

últimos tres anos por unha elevada mortaldade, que no caso do berberecho ven 

sendo producido pola Martelia cochillia como a si o ven a reflectir os informes 

técnicos que publica a propia consellaría. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión: 

1.- Que foi do compromiso da señora Susana Rodríguez Carballo para por 

en funcionamento o minicriadeiro de Camariñas? 

2.- Considera razoable que nun momento de falla de recursos como o 

actual, este minicriadeiro siga sen actividade?  

3.- Vai asumir algún tipo de responsabilidades por ter ao seu cargo unhas 

instalacións adecuadas e modernas para a cría de moluscos e a investigación, e 

mantelas inoperativas? 
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4.-Que solución se lle vai dar, en que prazos e con que finalidade, as tres 

instalacións con que conta o seu Departamento? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 24/08/2015 11:18:32 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 11:18:40 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Os deputados Juan Manuel Fajardo Recouso e Ramón Vázquez Díaz, integrantes do 

grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión, relativa a alerta sanitaria nas praias de Compostela e a 

Concha en Vilagarcía de Arousa. 

 

Durante as pasadas semanas, produciuse unha alerta sanitaria nas praias de 

Compostela e a Concha en Vilagarcía de Arousa, polo que ambos areais foron 

pechados para o baño. Este suceso ten a ver co deficiente saneamento do Concello de 

Vilagarcía, e cabe recordar o compromiso da actual Xunta de investir decenas de 

millóns de euros, que continuamos esperando, e coa convivencia dos areais cun porto 

comercial de interese  xeral, que colisiona coas necesidades medioambientais da 

praza. 

Para a nosa organización a xestión desta situación, foi profundamente desafortunada e 

lenta, provocando un dano irreparable a imaxe de Vilagarcía de Arousa. 

Polo exposto o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Que medidas se adoptaron polas diferentes administracións en canto se 

coñeceu o grado de contaminación das citadas praias?  

- En que datas se realizaron? 

- Cantas análises posteriores se realizaron dende o primeiro resultado negativo? 

- Procedeu o concello de Vilagarcía a xestionar ou facer algunha outra análise? 

- Pediu o concello de Vilagarcía que se realizasen máis analíticas e con maior 

frecuencia? 
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En Compostela, a 24 de agosto do 2014. 

 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 24/08/2015 11:32:47 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 24/08/2015 11:32:54 
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Á Mesa do Parlamento 
  
 
 
Rosa Oubiña Solla, Paula Prado del Río, 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 
Comisión. 
 
 
O Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero é un órgano 
previsto na Lei galega para a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero que se encarga do estudo, avaliación e 
seguemento das políticas contra esta lacra. 
 
Un órgano que, como xa se ten explicado por parte do Goberno, 
traballa contra a violencia machista dende unha perspectiva integral 
e dende todos os ámbitos de actuación, xa que están representados 
nel as Consellerías da Xunta de Galicia, a Delegación do Goberno, 
o Poder Xudicial, a Fegamp, os sindicatos, os medios de 
comunicación e as Asociacións de Mulleres. 
 
Dende o Grupo Parlamentario Popular, consideramos que o 
Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero supón un 
instrumento eficaz para analizar e dar resposta a este fenómeno 
criminal e así facer realidade a consecución da igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e a erradicación da violencia 
machista. 
 
Por todo isto se formulan as seguintes preguntas: 
 
1.- Cales son as principais liñas obxectivas nas que traballa 
actualmente este órgano? 
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2.- Dado que están comprometidas coa súa participación no 
Observatorio todas as Institucións que traballan para erradicar a 
violencia de xénero, que propostas se teñen avanzado nos distintos 
ámbitos de actuación? 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 
 

 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Rosa Oubiña Solla na data 24/08/2015 12:10:43 

 
Paula Prado del Rio na data 24/08/2015 12:10:51 

 
Marta Rodríguez Arias na data 24/08/2015 12:10:56 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 24/08/2015 12:11:10 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 24/08/2015 12:11:38 

 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 24/08/2015 12:11:46 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 24/08/2015 12:11:51 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/08/2015 12:12:00 

 
Javier Dorado Soto na data 24/08/2015 12:12:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado 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 Comisión, relativa a coñecer 

as medidas que levou a cabo a Xunta de Galiza para reclamar do Goberno central o 

dereito da nosa flota do cerco a pescar bocarte na Ciem IXa. 

 

O Magrama modificou o histórico reparto de posibilidades de pesca da anchoa 

da zona IXa cando era titular da Secretaría General del Mar Carlos Domínguez, 

amparado nun “presunto compromiso” de aproveitar a totalidade da cota, por parte da 

flota andaluza mentres o bocarte non volvía as nosas augas.  

Con esta decisión o Goberno de Mariano Rajoy outorgou provisionalmente ao 

Golfo de Cádiz o 98,86% do total da cota, quedando a nosa flota con unha ridícula 

1,14% porción. Unha medida que co paso do tempo intentan consolidala, de xeito que a 

flota galega neste 2015 das 4.618 toneladas correspóndelle 52,64 toneladas, algo 

totalmente inamisible. 

Este ano, ao igual que o ano pasado, apareceu bocarte nas nosas augas, 

excelente en cantidade e calidade, véndose a flota imposibilitada de pescalo, o que na 

práctica supón que a nosa flota grazas as medidas do Goberno central ve como se lle 

nega o seu dereito histórico a poder pescar bocarte. Pasando neste últimos anos de ter un 

dereito de pesca de 10 toneladas diarias por embarcación a 52,64 toneladas para todo o 

ano e a repartir entre as embarcacións que traballan na zona Ciem Ixa. 

A maiores encontrámonos que na zona Ciem VIIIc, prodúcese o peche xusto 

cando a especie está nas nosas augas e con calidade superior a que se produciu na zona 
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do Cantábrico, cando non está a cota esgotado, o que evidencia a presión que exercen 

outras comunidades costeiras sobre Madrid, pero tamén a irrelevancia política do 

goberno do señor Feijóo, incapaz de defenden os dereitos da flota galega, colaborando 

co Goberno central para modificar o modelo histórico de dereito pesqueiro por 

embarcación que impide que a flota galega teña futuro e de permitir que as condicións 

de aperturas e peches sexan arbitrarios. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Que medidas levou a cabo a Xunta de Galiza para reclamar do Goberno 

central o dereito da nosa flota do cerco a pescar bocarte na Ciem IXa? 

2.- Considera lóxico que a totalidade da cota do bocarte da zona Ciem IXa a 

leve integramente Andalucía? Considera razoable que a flota galega lle corresponda 

52,64 toneladas para todo o ano? Considera razoable que non se habilite cota cando 

aparece nas nosas augas? Que fixo a Xunta para romper este acordo, dado que a outra 

parte non o cumpriu cando apareceu bocarte nas nosas augas? 

3.- Como é posible que da cota cedida por Portugal a maior parte lle 

correspondera ao Golfo de Cádiz? Que fixo a Xunta de Galiza para reclamar que esta 

cota a maiores lle correspondera a quen non a puido pescar? 

4.- Está de acordo en pasar dun dereito de pesca de 10 toneladas diarias por 

embarcación a un de 52,64 toneladas por ano para toda a flota? Está de acordo con esta 

esta redución abusiva das cotas que condena a totalidade da flota do cerco ao 

despezamento? 
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5.- Cal é a solución que propón a Xunta de Galiza para que a flota do cerco teña 

dereitos de pesca que lles permita subsistir economicamente e que poidan traballar con 

transparencia e tranquilidade? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 24/08/2015 12:44:52 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

 

O deputado Antón Sánchez García,  membro do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión,  relativa ás 

carencias da empresa concesionaria dos avións contra incendios.   

 

 

Segundo o sindicato CIG, nas bases aéreas de Beariz (Ourense) e Doade, Sober e Rozas 
(Lugo) dos avións de carga en terra que loitan contra o lume forestal a empresa 
concesionaria do servizo de carga en terra non dispón de medios propios para a 
protección contra lumes nas propias bases aéreas. Ante a falta de medios na empresa 
concesionaria é a propia Consellería de Medio Rural e do Mar a que asume esas 
medidas de protección, poñendo, para iso, persoal, sen a debida formación, do Servizo 
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, así como vehículos motobomba; 
medios que son desviados do operativo contra incendios. 
 
Por todo o exposto, Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte pregunta para 
resposta oral na Comisión: 
 
 

- É coñecedora a Consellería de Medio Rural e do Mar destes feitos? 
- Por que non se lle demanda á empresa concesionaria que poña medios e 

persoal formado na prevención de lumes das instalacións propias? 
- Por que asume a Consellería unha tarefa que non lle corresponde, botando 

man, ademais, de persoal sen a debida formación para esa tarefa e detraendo 
medios da prevención de lumes forestais? 

 
En Compostela, a 24 de agosto do 2015. 
 
Asdo. Antón Sánchez García 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Anton Sánchez García na data 24/08/2015 13:44:29 
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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, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión, relativa á autorización da instalación dun centro xestor de buques ao 

final da súa vida útil  na dársena de Oza do Porto da Coruña. 

 

A empresa Desguaces Lema, S.L, pretende desenvolver no Porto da Coruña, 

concretamente na Dársena de Oza e no Porto Exterior de Punta Langosteira, un “Centro 

xestor de buques ao final da súa vida útil” para proceder ao desguace de barcos.  

Trátase dunha actividade industrial fortemente contaminante, das que adoitan 

instalarse en países onde a lexislación ambiental é case inexistente, e que ademais pretende 

instalarse nun entorno moi fráxil dende o punto de vista ambiental, na entrada da Ría do 

Burgo, sometida xa a un nivel de contaminación insostíbel.  

O 4 de xullo de 2014 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, iniciou o período de consultas 

previas previsto no Artigo 17.2 do Real Decreto Lexislativo 1/2008. Chama a atención que, 

segundo a propia resolución da Secretaría Xeral, a Autoridade Portuaria da Coruña non 

emitise informe, pese a ser consultada.  

Neste período de consultas o Concello da Coruña remite informe no que sinala que 

resulta moi difícil avaliar a eficacia e suficiencia dos medios para minimizar os riscos 

medioambientais debido ao resumido da documentación aportada.  

120095



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

O Concello da Coruña sinala que “de non ser posíbel outra localización “menos 

desfavorábel” deberanse dispor os medios para evitar a contaminación das augas, do 

aire, do solo, o control dos residuos líquidos e sólidos, o impacto visual, os olores, a 

contaminación acústica e lumínica”, de xeito que se manteñan as condicións ambientais 

do contorno.  

O propio Concello da Coruña advirte no seu informe de que “a  implantación de 

dita actividade, máis que previsibelmente, suporá unha acumulación con outras 

actividades existentes na dársena de Oza e constituirase como un potencial foco de 

contaminación nun entorno especialmente sensíbel, no que xa se inclúe unha praia de 

grande afluencia que precisamente este ano perdeu o seu recoñecemento de Bandeira Azul 

pola merma na calidade das súas augas de baño, o que esixiría medidas especiais para a 

súa implantación, propoñéndose en calquera caso a aplicación do trámite de Avaliación 

de Impacto Ambiental para o devandito proxecto”.  

Porén, desouvindo esta recomendación, a Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación ambiental, en resolución do 25 de setembro de 2014, resolve “que non é 

previsíbel que estas instalacións vaian producir impactos ambientais significativos,… polo 

que non se considera precisa a tramitación prevista na sección 1ª do capítulo II da Lei de 

Avaliación do Impacto Ambiental”. Isto é, resolve que non é necesario un Estudo de 

Impacto Ambiental. 

 

Por todas estas razóns formúlanse ás seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-Non considera a Xunta de Galiza que a pretensión de instalar unha instalación 

adicada ao desguace de barcos na entrada da Ría do Burgo suporá un incremento da 

contaminación que hoxe xa padece esta ría? 
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-Por que razón a Xunta de Galiza resolve que non é preceptivo un estudo de 

impacto ambiental para autorizar esta instalación?  

-Por que razón desoe as alegacións e recomendacións contidas no informe emitido 

polo Concello da Coruña?  

-Non considera que a implantación de dita actividade, sumada a outras 

actividades xa existentes, será un potencial foco de contaminación? 

-Non considera que dito centro pretende instalarse nun entorno especialmente 

sensíbel? 

-É coñecedora a Xunta de Galiza de que no entorno desta instalación hai unha 

praia de grande afluencia que precisamente este ano perdeu o seu recoñecemento de 

Bandeira Azul pola merma na calidade das súas augas? 

-Vai reconsiderar a Xunta de Galiza a súa decisión? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 24/08/2015 13:50:43 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 13:50:50 
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Á Mesa do Parlamento 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputado 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 Comisión, relativa a actuación gobernativa 

contra os/as pequenos/as aforradores/as estafados pola subscrición de participacións 

preferentes. 

 

Nos últimos meses, persoas pertencentes ás Plataformas de Afectados/as polas 

Participacións Preferentes están sendo reiteradamente sancionados/as pola súa participación 

en protestas cidadáns, nas que esixen unha solución xusta para os miles de pequenos/as 

aforradores/as galegos/as vítimas desta estafa. 

Son múltiples as evidencias de que estamos ante unha actuación abusiva, que non 

procura outra cousa que converter este conflito social nunha simple cuestión de orde pública, 

procurando evitar que os/as afectados/as exerzan o seu dereito de manifestación e á libre 

expresión e reunión pública. 

Así, mentres as denuncias efectuadas por vía xudicial están sendo arquivadas ao non 

apreciarse ningún indicio de comisión de faltas, e moitos menos de feitos delituosos, prosigue 

e intensifícase a campaña de apertura de expedientes administrativos contra os/as integrantes 

deste colectivo. 

Tan só na provincia de Pontevedra as sancións suman xa máis de 20.000 Euros. 

Trátase de sancións manifestamente arbitrarias e inxustas que só poden ser entendidas como 

un intento das autoridades gobernativas de amedrentar ao colectivo e coaccionar a estas 

persoas para que cesen nas súas protestas pacíficas. 
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Por todo o devandito, formúlanse as seguintes Preguntas para a súa resposta oral en 

Comisión, relativa a actuación gobernativa contra os/as pequenos/as aforradores/as estafados 

pola subscrición de participacións preferentes. 

-É coñecedora a Xunta de Galiza de que nos últimos meses persoas pertencentes ás 

Plataformas de Afectados/as polas Participacións Preferentes están sendo reiteradamente 

sancionados/as pola súa participación en protestas cidadáns nas que esixen unha solución 

xusta para os miles de pequenos/as aforradores/as galegos/as vítimas desta estafa? 

-Sabe que tan só na provincia de Pontevedra as sancións suman xa máis de 20.000 

Euros? 

-Non considera a Xunta de Galiza que estamos ante unha actuación abusiva, que non 

procura outra cousa que converter este conflito social nunha simple cuestión de orde pública, 

senon evitar que os/as afectados/as exerzan o seu dereito de manifestación e á libre expresión 

e reunión pública? 

-Vai esixir a Xunta de Galiza ao delegado do Goberno Central en Galiza, aos 

subdelegados do Goberno Central nas provincias galegas e ao Ministerio de Interior, que 

cesen na campaña de persecución ás persoas estafadas pola subscrición de participacións 

preferentes por participaren en protestas cidadáns esixindo unha solución xusta? 

-Vai demandar a retirada inmediata das sancións aos/ás integrantes deste colectivo? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

  

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 14:14:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez,  Patricia Vilán Lorenzo, José Luís Méndez 

Romeu e Pablo García García, deputadas e deputados pertencentes ao 

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

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

pregunta para a súa resposta oral na Comisión Permanente non lexislativa 

de Asuntos Europeos. 

 

 

O proxecto do Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galicia, 

situado en Ourense, púxose en marcha a través dun convenio, publicado no 

BOE o 7 de setembro de 2009, subscrito entre o Ministerio de Medio 

Ambiente e Medio Rural e Marino, e a Consellería de Medio Ambiente da 

Xunta de Galicia. Un ano despois iniciábanse as obras.  

 

 

Este centro, proxectado cunha superficie de 3.000 metros cadrados, 

finánciase ao 100 % cunha  achega total de 7.330.000 € do Programa 

operativo FEDER 2007-2013, que teñen coma beneficiarios ao Ministerio 

de Agricultura, Alimentación, e Medio Ambiente (6.730.000 €), e á Xunta 

de Galicia (600.000 €). O obxectivo era “acercar á sociedade a 

importancia ecolóxica destes espazos naturais e da Rede Natura 2000, 

mediante unha concienciación medioambiental das implicacións que 

supoñen estas figuras de protección, empregando para iso como 

instrumento un Centro de Interpretación dedicado  ao coñecemento dos 

espazos naturais Protexidos e da Rede Natura 2000 de Galicia”. 

 

 

En novembro de 2011 a Xunta de Galicia paraliza as obras poñendo en 

perigo o financiamento, e o Plan estratéxico de termalismo de Ourense, que 

establece esta ribeira como estratéxica no termalismo de Ourense. 

 

 

En novembro de 2012 vólvese a subscribir un segundo convenio de 

colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente para finalizar o Centro de Interpretación de Parques Naturais de 
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Galicia, pero na actualidade as obras permanecen paralizadas. 

 

 

Por todo o exposto as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é a porcentaxe de execución total dos fondos destinados a 

construción do Centro de Interpretación de Parques Naturais? 

 

 

2ª) A que se debe a paralización das obras do Centro de Interpretación de 

Parques Naturais de Galicia? 

 

 

3ª) Cando se teñen previsto continuar as obras do Centro de Interpretación 

de Parques Naturais? 

 

 

4ª) Das previsións que manexa a Xunta de Galicia, existe perigo de ter que 

devolver recursos europeos por falta de execución, fóra de prazo, non 

execución, ou malas prácticas; de ser así, en que contía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2015 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 09:59:47 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/08/2015 10:00:07 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:00:18 

 
Pablo García García na data 25/08/2015 10:00:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez,  José Luís Méndez Romeu e Pablo García García, 

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 na 

Comisión Permanente non lexislativa de Asuntos Europeos. 
 

 

Na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal existen unhas 2.000 cooperativas que 

empregan ao 2 % da poboación activa na zona. É un traballo estable e de 

calidade, que mellora o coñecemento e as habilidades dos membros e contribúe 

ao desenvolvemento local. 

 

 

Pero a pesar do seu potencial como motor xerador de emprego e de estabilidade 

social na Eurorrexión, son moitas aínda as barreiras que frean o seu 

desenvolvemento. 

 

 

O proxecto COOPERA+ ten coma obxectivo articular medidas que contribúan á 

promoción e consolidación das cooperativas da Eurorrexión Galicia - Norte de 

Portugal, co fin de xerar máis e mellores empregos mediante a realización de 

avaliación da poboación, formación e información dos diferentes axentes galegos 

e portugueses vinculados á promoción da economía cooperativa e social. Ten 

coma obxectivos fomentar a cultura emprendedora cooperativa, ofrecer 

ferramentas de apoio para o desenvolvemento do sector cooperativo, crear 

mecanismos transfronteirizos para a xeración de oportunidades de negocio e de 

xeración de emprego conxuntas, e promover a comercialización e a 

internacionalización nas sociedades cooperativas. 

 

 

Conta cun orzamento de 1.264.337,07 €, un 75 % (948.252,80 €) a cargo do 

Programa de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal 2007-2013. Entre 

os seus socios está a Dirección Xeral de Relacións Laborais dependente da 

Consellería de Traballo. 
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Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha análise do grao 

de cumprimento das expectativas creadas ao inicio del, polo que a deputada e os 

deputados que asinan preguntan: 

 

 

1ª) Que actuacións máis salientables, enmarcadas no proxecto ao que fai 

referencia a iniciativa, se teñen levado a cabo, e cal é o importe do volume 

económico? 

 

 

2ª) Se teñen cumprido os obxectivos propostos ao inicio do período? 

 

 

3ª) Existe risco de ter que devolver recursos á UE pola non utilización de todos 

os recursos ou por calquera outra circunstancia? 

   

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 10:03:07 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:03:16 

 
Pablo García García na data 25/08/2015 10:03:28 

 

120105



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez, Abel Losada Álvarez, José Luís Méndez Romeu 

e Pablo García García, 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 na Comisión Permanente non lexislativa 

de Asuntos Europeos. 
 

 

O proxecto “Estrutura empresarial conxunta na eurorrexión para o impulso e a 

captación do investimento internacional”, ten coma obxectivo promover a 

intensificación e diversificación das relacións entre empresas e asociacións 

empresariais con vistas a explorar oportunidades de negocio conxuntas. 

 

 

Conta cun orzamento de 1.090.792,24 €, un 75 % (818.094,18 €) a cargo de 

fondos FEDER no marco Programa de Cooperación Transfronteiriza España – 

Portugal 2007-2013. O beneficiario principal é o Instituto Galego de Promoción 

Económica (Igape), dependente da Consellería de Economía e Industria. 

 

 

Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha análise do grao 

de cumprimento das expectativas creadas ao seu inicio, polo que formulamos as 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que actuacións máis salientables, enmarcadas no proxecto ao que fai 

referencia a iniciativa, se teñen levado a cabo, e cal é o importe do volume 

económico? 

 

 

2ª) Téñense cumprido os obxectivos previstos ao inicio do período? 

 

 

3ª) Existe risco de ter que devolver recursos á UE por non se teren utilizado, ou 

por calquera outra circunstancia? 

   

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 10:05:20 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/08/2015 10:05:27 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:05:35 

 
Pablo García García na data 25/08/2015 10:05:50 

 

120107



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, María Quitas Álvarez,  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 Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

 
Segundo vén de publicar diversos medio de comunicación, un xulgado 

de Lalín está investigando a posible comisión de diversos delitos en 

cursos de formación subvencionados pola Xunta de Galicia.  

 

Nesta información cítanse circunstancias tales como a inexistencia dos 

mesmos, pero que se xustifican de xeito fraudulento para cobrar as 

subvencións, a inclusión de alumnos ficticios nos mesmos, profesores 

que imparten formación o mesmo día e á mesma hora en lugares 

distintos, e outras irregularidades que levaron ao xulgado a iniciar as 

investigacións a que facemos referencia. 

 

Todo isto, xunto con outros asuntos tamén inmersos en procesos 

xudiciais que salpican a Sra. conselleira Traballo e Benestar e ao propio 

presidente da Xunta de Galicia, non fai máis que sementar dúbidas 

sobre o control que sobre esta formación debe exercer a Administración 

que os subvenciona.  

 

Por todo iso, as deputadas e deputado asinantes preguntan a Xunta de 

Galicia: 

 

1.ª)  Son certas as noticias publicadas nos medios de comunicación, o 

pasado 23 de agosto de 2015, sobre o posible caso de corrupción polo 

uso ilegal de recursos públicos para a realización  de cursos de 

formación? 
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2.ª) Se é así, que accións ten acometido a Xunta de Galicia para 

esclarecer os feitos a que fai referencia esta iniciativa? 

 

3.ª) Que medidas ten tomado o Goberno  ao respecto? 

 
 Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2015 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 María Quitas Álvarez 

 Beatriz Sestayo Doce 

 Vicente Docasar Docasar 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 25/08/2015 11:40:01 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 25/08/2015 11:40:11 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 25/08/2015 11:40:16 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 25/08/2015 11:40:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, María Quitas Álvarez, Carmen Gallego 

Calvar e Carmen Acuña do Campo, deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, 

Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

 
Segundo vén de publicar diversos medio de comunicación, un xulgado 

de Lalín está investigando a posible comisión de diversos delitos en 

cursos de formación subvencionados pola Xunta de Galicia.  

 

Nesta información cítanse circunstancias tales como a inexistencia dos 

mesmos, pero que se xustifican de xeito fraudulento para cobrar as 

subvencións, a inclusión de alumnos ficticios nos mesmos, profesores 

que imparten formación o mesmo día e á mesma hora en lugares 

distintos, e outras irregularidades que levaron ao xulgado a iniciar as 

investigacións a que facemos referencia. 

 

Todo isto, xunto con outros asuntos tamén inmersos en procesos 

xudiciais que salpican a Sra. conselleira Traballo e Benestar e ao propio 

presidente da Xunta de Galicia, non fai máis que sementar dúbidas 

sobre o control que sobre esta formación debe exercer a Administración 

que os subvenciona.  

 

Por todo iso, as deputadas asinantes preguntan a Xunta de Galicia: 

 

1.ª)  Son certas as noticias publicadas nos medios de comunicación, o 

pasado 23 de agosto de 2015, sobre o posible caso de corrupción polo 

uso ilegal de recursos públicos para a realización  de cursos de 

formación? 

 

2.ª) Se é así, que accións ten acometido a Xunta de Galicia para 

esclarecer os feitos a que fai referencia esta iniciativa? 
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3.ª) Que medidas ten tomado o Goberno  ao respecto? 

 
 Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2015 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 María Quitas Álvarez 

 Carmen Gallego Calvar 

 Carmen Acuña do Campo  

  Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 25/08/2015 11:41:32 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 25/08/2015 11:41:41 

 
Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2015 11:41:46 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 25/08/2015 11:41:57 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión, relativa aos riscos 

derivados do mantemento da planta de gas de Reganosa. 

 

Cómpre tomar nota da traxedia producida na cidade china de Tianjin, consecuencia 

das explosións producidas o pasado dia 13, na área portuaria na que se almacenaban 

substancias químicas, combustibles, e que a día de hoxe segundo reportan os medios 

sáldase con máis de 114 mortos, 721 feridos, un número de desaparecidos aínda por 

cuantificar con exactitude, pero entre os que se contan 13 bombeiros segundo medios 

oficiais, e una cuantiosa destrución de vivendas e bens.  Segundo os medios a onda 

expansiva chegou a sentirse a 10 Km de distancia e a segunda explosión - a máis 

potente- liberou una enerxia equivalente á provocada por unhas 21 toneladas do 

explosivo TNT. 

A distancia do almacenamento destas substancias perigosas sitúabase a 500 m dos 

nucleos residencias, incumprindo a lexislacion chinesa ó respeto. 

O acontecido na cidade chinesa de Tianjin deberia alertanos sobre a ameaza que o CCE 

da Ria de Ferrol ven denunciando dende hai anos sobre a ameaza que a ilegal planta 

de gas de Reganosa  supon para a poboación que vive na contorna da Ría de Ferrol. 

Lembrar a súa reubicación a menos de 200 m do nucleo urbano de Meha, a 800 m do 

arsenal militar ou 900 m do nucleo de Mugardos, e a caron do complexo petroquimico 

de Forestal que almacena perto de 300.000m3 de combustible e produtos químicos. 

Unha instalación que supera en 85.000 veces  a potencia da  explosión máis potente 

acontecida en Tianjin. 

A xunta de Galicia socia de Reganosa  co 17.5 % das accións, ven promovendo a 

ampliación das  instalacións (duplicar a capacidade de regasificacion, e incluso a 

construción de un terceiro tanque) a pesares de que a demanda do consumo de gas 

non se prevé que aumente e da escasa produción da planta, dun 28.6% no ultimo ano. 

Asemade o Goberno da Xunta de Galicia ven promovendo que a ría de Ferrol se 
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convirta no centro de subministro de gas aos buques con este tipo de propulsión, é 

dicir, ampliar a actividade do uso do gas no interior da ría  aumentando os riscos para a 

poboación que vive na contorna da ría, a sabendas da ilegalidade desta actividade por 

non poder cumprimentar a normativa de navegabilidade e pola ilegalidade dunha 

instalación que non cumpre coas distancias esixidas e que en sentenza de maio de 

2012 o Tribunal Supremo determinou. 

Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- E conscente o Goberno da Xunta de Galicia da súa temeridade ao apoiar o 

mantemento dunha  instalación ilegal, deficitaria e tan perigosa no interior da 

ría de Ferrol, e aumentar o uso das actividades con GNl? 

En Compostela, a 25 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 25/08/2015 13:10:18 

 

120113



 

 

 

 

          

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do grupo parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (AGE), ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión, relativa 

aos incumprimentos dos gobernos do PP atinxentes a garantir a as condicións das 

poxas para o servizo de interrumpibilidade do subministro eléctrico e definición dun 

modelo enerxético galego social e sustentable. 

 

O progresivo retraso na celebración da poxa  polos incentivos  para as grandes 

empresas consumidoras de enerxía que en principio ía ter lugar  antes do verán e que 

agora semella que se podería retrasar ate despois de setembro non apunta boas novas 

para o sector.  

O desleixo dos gobernos do PP ao desatender as condicións nas que as empresas 

industriais que consumen grandes cantidades de enerxía poidan acceder a ela con 

prezos axeitados e a estratexia de Alcoa a nivel global para desenvolver outras liñas de 

negocio e non realizar os investimentos axeitados na planta de A Coruña supoñen 

unha perigosa ameaza para o emprego e a continuidade da actividade industrial na 

capital herculina. 

A pantasma da deslocalización  planea cada ano sobre esta actividade económica sen 

que o goberno do PP defina un sistema de prezos que entregue estabilidade a esta 

actividade industrial e ao emprego asociado tanto directo como indirecto. 

Para o inmediato, cómpre modificar o sistema de poxa no que atinxe ao seu ámbito 

temporal e á oferta de megawatios,  porque as poxas cunha periodicidade anual  non 

son  o período idóneo para definir investimentos, outrosí da necesaria garantía – que 

non temos – acerca da oferta suficiente de bloques de maneira que ningunha fábrica 

reste excluída.  

Preservar a industria – segmento productivo definidor de  produtos de maior valor 

engadido e xerador de empregos de maior cualificación – esixe que as adminsitracións 

120114



 

 

públicas definan e implementen un novo modelo enerxético, caracterizado pola súa 

condición de sustentable e social, e que responda cun retorno axeitado  ao contributo 

que realiza Galicia no eido enerxético, cunha produción que supón impactos 

ambientais severos e unha exportación de ao redor do 40% do total de enerxía 

producida no noso país. 

A administración ten que acordar unha política de prezos que garanta o mantemento 

desta actividade industrial no noso país cunha esixencia á multinacional dun plan de 

investimentos que rebaixe o consumo de enerxía, as emisións e fomente o emprego. 

Polo referido, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Que actuacións documentadas de xeito fehaciente realizou a Xunta de Galicia 

diante do goberno central e coa empresa Alcoa para conquerir melloras no 

sistema da poxa, tanto no aspecto temporal da oferta canto da contía dos 

bloques da mesma? 

- Que medidas desenvolve a Xunta para que Alcoa garanta o emprego na súa 

planta da Coruña? 

- Que iniciativas formula a Xunta para que a empresa Alcoa achegue un plan de 

investimentos que fomenten o aforro enerxético, a rebaixa das emisións 

contaminantes e o desenvolvemento da actividade produtiva no noso país? 

- Que actuacións desenvolveu a Xunta  para conquerir a redefinición dun sistema 

enerxético galego social e sustentable? 

 

En Compostela, a 25 de agosto do 2015. 

 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 25/08/2015 13:35:45 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados 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 

Comisión, relativa á necesidade de ampliación do CEIP Ramón Otero Pedrayo da 

Laracha. 

 

A comunidade educativa do CEIP Ramón Otero Pedrayo (Laracha), o centro con 

maior número de alumnos que existe no municipio, leva varios anos reclamando unha 

nova edificación para substituír ao actual edificio onde se imparten as aulas de infantil 

porque é un edificio construído fai preto de 50 anos, en lamentábel estado de 

conservación e que mesmo pode representar problemas para a seguridade do alumnado.  

A demanda do novo centro tamén viña fundamentada en que o propio CEIP 

precisa de máis prazas para poder ofertar unha educación de calidade para todo o 

alumnado da súa zona de influencia e na necesidade de resolver problemas de 

accesibilidade do propio centro. 

Lamentabelmente, os anos pasan e os cursos escolares sucédense sen que se 

executen as obras necesarias para poder ofertar un ensino de calidade. 

En 2011 é certo que a Consellería anunciou a construción dunha nova edificación 

para substituír ao actual centro onde se imparten as aulas de infantil, para satisfacer as 

demandas de toda a comunidade educativa que levaba moitos anos agardando, máis 

dende o 2011 a comunidade educativa continua a agardar con impaciencia, máis de 3 

anos despois, a que se cumpran as súas demandas. 
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O día 3 de maio de 2012 os titulares de prensa recollían: 

“Jesús Vázquez despexa as dúbidas sobre a ampliación do CEIP Ramón Otero 

Pedrayo ao presentar o proxecto de ampliación deste centro, ao confirmar que a 

capacidade do centro sería ampliado nun 50% e ao confirmar a creación de 225 novas 

prazas para  estudantes.” 

“A nova edificación terá máxima accesibilidade, contará cun orzamento de preto 

dos 1,8 M€ e as primeiras actuacións iniciaranse neste 2012” 

“Fixou no inicio do curso 2013-2014 a data na que se podería contar co novo 

edificio” 

Lamentabelmente, pasou o 2012, 2013 e camiñamos de cara ao remate do 2014. 

Pasou o inicio do 2013-214, pasou o inicio de curso 2014-2015 e o CEIP Ramón 

Otero Pedrayo sigue sen contar co novo edificio que poida dar solución aos graves 

problemas que presenta o centro para poder ofertar un ensino de calidade á altura dos 

tempos que corren. 

O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Consellería de Educación, coa súa 

política de continuos recortes, está a deteriorar a calidade do ensino público que se está a 

ofertar no CEIP Ramón Otero Pedrayo. 

O Grupo Parlamentar do BNG denuncia os continuos enganos e promesas 

incumpridas que a Consellería de Educación prometeu hai máis de tres anos pero que 

nunca se cumpren. 

 

Polo anteriormente exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 
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1º.- É consciente a Consellería de Educación dos problemas que provocan os 

enganos á comunidade educativa do CEIP Ramón Otero Pedrayo de Laracha, sobre a 

construción do novo edificio? 

2º.- Cal foi a razón para non comezar as obras anunciadas pola Consellería para o 

ano 2012? 

3º.- Cal foi a razón para que no comezo do curso 2013-14 non estivera dispoñíbel 

a nova edificación? Cal a razón que tampouco estivera dispoñíbel no comezo do curso 

2014-15? 

4º.- Cando pensa cumprir a Consellería de Educación coa promesa feita no ano 

2011? 

5º.- Cal é o cronograma que manexa a Consellería para a execución do novo 

edificio.? 

6º.- Que valor ten a palabra do Sr. Conselleiro de Educación? 

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

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

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 25/08/2015 13:42:03 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 25/08/2015 13:42:07 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

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

a súa resposta oral en Comisión, relativa ás medidas de apoio ás demandas dos 

traballadores da empresa de Celsa Atlantic S.L.  

 

No concello da Laracha está instalada a empresa Celsa Atlantic S.L., adicada 

á fabricación de aceiro (laminado de redondo e alumbrón), factoría que forma parte 

de Celsa Group que é un dos maiores produtores de aceiro de Europa. 

A actividade deste Grupo Multinacional conforma un importante motor 

económico, tanto para o concello no que está instalado como para o resto da 

comarca, polo importante número de empregos directos e indirectos que xera. 

Nos pasados días a dirección de Celsa Atlantic S.L., valéndose da reforma 

laboral aprobada polo Goberno español do  PP, presentou un expedente de 

despedimento de 56 traballadores, dun total actual de 152, e todo un duro paquete 

de medidas para empiorar as condicións laborais e salariais da plantilla.  

Este despido masivo prodúcese despois de que nos últimos anos a plantilla 

xa se vira reducida en máis de 50 persoas, foran aplicadas tres suspensións 

temporais de emprego, conxelación salarial, e outras medidas de recorte. 

De levarse a cabo a intención da empresa, con estes 56 despedimentos 
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directos, implicará tamén desemprego para outros traballadores/as que viven da 

actividade que xera Celsa Atlantic (transporte, Porto da Coruña, etc...), e suporá o 

empobrecemento do tecido industrial da comarca, máis paro, máis emigración.  

Este procedemento de despido colectivo non ten xustificación, xa que os 

datos indican que a fábrica é rendible, produtiva e competitiva, como demostran as 

porcentaxes de produción dos últimos anos, e particularmente nos primeiros meses 

deste ano 2014, nos que se fabricaron 20.000 toneladas máis que as previstas. 

Todas as actuacións que se están a realizar dende a dirección da empresa 

parecen indicar que, na práctica, a pretensión é un peche a medio prazo da fábrica. 

 

Por todas estas razóns formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-É coñecedora a Xunta de Galiza da situación laboral de Celsa Atlantic S.L.? 

-Que medidas ten tomado ou pensa tomar a Xunta de Galiza para garantir os 

postos de traballo e a continuidade da actividade empresarial desta factoría? 

-Ten realizado algún contacto coa dirección da empresa? 

-De levarse a cabo as pretensións da empresa, ten avaliado o Goberno galego 

o impacto laboral que vai supor tanto polos despedimentos directos como polo 

indirectos? E que medidas vai a poñer en marcha para paliar a situación? 

-Considera o Goberno galego xustificado a presentación de expediente de 
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despido colectivo cos datos económicos e de produción da empresa? 

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/08/2015 13:46:21 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 25/08/2015 13:46:27 
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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 

Comisión, relativa ás medidas que ten acometido o Goberno galego para enfrontar a 

alta caída das capturas de bivalvos na ría de Arousa. 

 

A ría de Arousa está a vivir unha situación dramática pola falta de capturas nos 

Lombos do Ulla, a excesiva presión sobre O Cabido e O Bohído e a desaparición dunha 

especie estratéxica como é o berberecho. Unha situación que tivo os seus primeiros 

síntomas no ano 2012, cando as capturas de berberecho alcanzaban unha caída histórica 

na ría de Arousa, 350.067 quilos, a máis baixa dende o ano de 1997, e que 

posteriormente se confirmou que esta especie padecía unha alta mortaldade producida 

polo parasito Marteilia cochillia. 

Unha situación que se agravou nos anos posteriores e que puxo en evidencia a 

falla de medidas por parte da administración cando no 2013 puidemos constatar que 

para realizar os estudos de impacto da mortaldade no berberecho non se encontraron 

berberechos comúns e tiveron que utilizar berberecho “birollo”; ou como no ano 2014, 

unha semana antes de abrir o libre marisqueo aínda non se coñecía os resultados dos 

estudos da Consellaría que deberían avaliar o estado dos bancos e determinar as cotas, 

período de apertura, etc.  

Un ano despois volvemos estar igual e a escasas semanas de iniciarse o libre 

marisqueo podemos reiterar a evidencia da falta de medidas por parte da consellaría de 

Medio Rural e Mar co agravante de que ningún dos compromisos esgrimidos se levou a 

cabo.  
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Debemos lembrar que o 14 de xaneiro o Secretario Xeral do Mar reuníase cos 

patróns maiores da ría de Arousa aos que lle trasladaba unha serie de compromisos para 

enfrontar esta situación; como eran: estudar a recuperación da canle do río Ulla na zona 

da desembocadura para contribuír a recuperación dos Lombos do Ulla; medidas de 

rexeneración dos bancos do Bohído e do Cabido,  estudo sobre a calidade das augas da 

ría para saber o nivel de contaminación, implantación de un modelo de trazabilidade que 

identifique os moluscos extraídos na Arousa para evitar o fraude; recuperación do 

Servizo de Gardacostas de Galiza para frear o incremento do furtivismo. 

Medidas que o señor Maneiro se comprometeu a estudar e darlle cumprida 

información aos diferentes patróns maiores a partir de finais de febreiro sen que ata a 

data se teñan efectivizado.  

A estas alturas non se ten dialogado co sector, non se teñen implementado 

medidas, nin analizado a situación real en que se encontran os bancos marisqueiros. O 

sector alarmado, cabreado sente como se estraga un ano máis e ve con temor que se 

acercan as datas da apertura do libre marisqueo e volven reproducirse situacións como 

as do ano pasado, e que o Goberno galego adopta de novo o comportamento tradicional 

“deixa ir” xa o mar recuperará, mentres as familias que viven desta actividade ven que o 

futuro que se presenta é desolador enfrontándose a unha situación que vai facer 

insostible a súa actividade e que os abrigará ao abandono. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Que medidas ten acometido a Consellaría de Medio Rural e Mar para 

enfrontar a alta caída das capturas de bivalvos na ría de Arousa?  
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2.- Que medidas adoptou para a recuperación dos bancos marisqueiros dos 

Lombos do Ulla, do Cabido e do Bohído? 

3.- Que medidas  ten adoptando contra a mortaldade do berberechos e a de 

ameixas? E contra a diminución do marisco nos principais areais de Arousa? 

4.- Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza ante a caída de ingresos que 

está a sufrir o conxunto dos mariscadores/as arousanos/as? 

5.- Que medidas vai adoptar si se pecha a actividade dos Lombos do Ulla ou si 

se reducen as capturas e baixan os ingresos dos mariscadoras/es?  

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015 

 

Asdo: Daniel Rodas Chapela 

Montserrat Prado Cores 

Deputado e deputada do G.P do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 25/08/2015 14:15:17 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/08/2015 14:15:24 
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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 Comisión, relativa ao acceso a un 

establecemento comercial de Mercadona no Parque Empresarial de Cee. 

 

Nas últimas semanas transcendeu que SEA (Suelo Empresarial del 

Atlántico) vai realizar un investimento de máis de 700.000 Euros para construír 

novos accesos no Parque Empresarial de Cee para dar servizo a un futuro 

establecemento comercial da firma Mercadona. 

En concreto, o novo acceso terá como finalidade permitir unha entrada 

máis directa ao novo establecemento comercial. Ademais da conexión coas 

estradas, levarase a cabo un tramo de vía interior no parque empresarial, de preto 

de 300 metros de lonxitude. 

O proxecto sectorial prevé que SEA S.L. realice un investimento de 

739.700 euros (IVE incluído) para o novo acceso do parque empresarial. A 

licitación da vía xa foi autorizada polo Consello de Administración de SEA, polo 

que se vai levar a cabo de forma inmediata e estará finalizado antes do remate do 

ano que ven. 

Cómpre lembrar que SEA S.L. é unha empresa mixta que ten por obxecto 

desenvolver parques empresariais en Galiza, e está participada nun 85% polo 
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Ministerio de Fomento a través de SEPES e nun 15% pola Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galiza, a través do Instituto 

Galego de Vivenda e Solo. 

Por tanto, estamos falando dunha empresa pública que vai acometer un 

importante investimento para satisfacer exclusivamente as necesidades dunha 

empresa privada, proporcionándolle un acceso máis directo. 

Dase a circunstancia, ademais, de que en Cee xa están implantados outros 

grandes supermercados como Eroski, Gadis e Dia. É dicir, con fondos públicos 

estase incentivando a implantación de novas superficies comerciais que van 

acelerar a destrución do tecido comercial local. Ademais, con este investimento 

estase favorecendo a un competidor doutras superficies comerciais, que non se 

beneficiaron de ningún investimento público cando se implantaron. 

 

Por todo o devandito, formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en Comisión: 

-Por qué SEA, SL realiza un investimento de máis de 700.000 Euros para 

proporcionar un acceso máis directo ao establecemento comercial de 

Mercadona que se implantará no Parque Empresarial de Cee? 

-Non considera a Xunta de Galiza que con este investimento estanse a 

usar fondos públicos para incentivar a implantación dunha nova superficie 

comercial? 
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-Non considera a Xunta de Galiza que a implantación desta superficie, a 

sumar ás xa existentes, vai acelerar a destrución do tecido comercial local? 

-Non considera a Xunta de Galiza que con este investimento estase 

favorecendo a un competidor doutras superficies comerciais que non se 

beneficiaron de ningún investimento público cando se implantaron? 

-Vai dar instrucións a Xunta de Galiza ao Instituto Galego de Vivenda e 

Solo para que se reconsidere esta actuación? 

 

Santiago de Compostela,  26 de agosto de 2015 

 

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 26/08/2015 09:36:56 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 09:37:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Xesús Jorquera Caselas, deputadas 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 comisión, relativa á 

práctica do “bunkering” no Porto Exterior de Punta Langosteira en A Coruña. 

 

Denomínase bunkering a unha actividade de repostaxe consistente na 

subministración e transvase de combustíbel de barco a barco en fondeo, a través de 

buques cisterna que fan de gasolineiras flotantes. 

Trátase dunha actividade económica sen as garantías medioambientais 

suficientes, pois comporta un risco importante de que se produzan verquidos , razón 

pola que as asociacións ecoloxistas teñen demandado a prohibición desta práctica. De 

feito o Estado Español denunciou esta práctica en augas de Xibraltar. 

Porén en 2013, produciuse unha forte polémica ante a posibilidade de que 

puidesen operar gasolineiras flotantes na Ria de Ferrol, e o 12 de decembro de 2013 o 

Porto Exterior de Punta Langosteira en A Coruña, acolleu a primeira operación de 

subministración de combustíbel en fondeo. 

A gabarra Monte Arucas de Cepsa foi a encargada da operación de 

subministración ao mercante Siegedijk. A operación durou unhas catro horas. 

Esta operación, segundo noticias recollidas na prensa, demostraba que o Porto 

Exterior se consolida como alternativa para que os mercantes que navegan fronte ás 

nosas costas poidan repostar sen ter que ir facelo a Canarias ou a Xibraltar. 
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En xaneiro, e en pleno temporal, accederon á dársena dous mercantes entre os 

días 3 e 5 de xaneiro tamén para repostar. Esta práctica lévase a cabo nunha lámina de 

auga protexida polo dique de Langosteira. 

Hai que lembrar que nesa zona comeza o Lugar de Interese comunitario (LIC ) 

da Costa da Morte. A día de hoxe descoñecemos que tipo de autorización ten a 

instalación para realizar ese tipo de prácticas, pois hai que lembrar que a obra do Porto 

Exterior non está rematada. 

 

Por todo o devandito, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Ten coñecemento a Xunta de Galiza da realización de actividades de 

subministración e transvase de combustíbel en fondeo no Porto Exterior de Punta 

Langosteira? 

-Ten o Porto Exterior de Punta Langosteira autorización para a realización 

deste tipo de prácticas? 

-Cantas operacións deste tipo leváronse a cabo? 

-Considera a Xunta de Galiza que é lóxico que o Goberno Español denuncie 

estas prácticas  en augas de Xibraltar e as permita en Galiza en Portos de Interese 

Xeral do Estado? 

-Qué medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para evitar a práctica do 

bunkering en augas galegas e en particular en  Punta Langosteira? 
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-Vai dirixirse a Xunta de Galiza ao Goberno do Estado?  

-Vai esixir a Xunta de Galiza a prohibición destas prácticas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 26/08/2015 09:52:17 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 26/08/2015 09:52:25 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 09:52:30 
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Á Mesa do Parlamento 

María Tereixa Paz Franco e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á apertura dun 

expediente sancionador á Secretaria Xeral do Concello de Coristanco. 

 

O Grupo Parlamentar do BNG tivo coñecemento da apertura dun 

expediente sancionador á Secretaria Xeral do Concello de Coristanco, D.ª 

Carmen Seoane Bouzas, no que se pide a súa inhabilitación como funcionaria de 

habilitación estatal.  

A apertura do devandito expediente é o resultado de admitir a trámite 

unha denuncia contra esa funcionaria subscrita, entre outras persoas, polo propio 

Alcalde de Coristanco, D. Antonio Pensado Plágaro, do Partido Popular.  

Non deixa de ser sorprendente que sexa o propio Alcalde quen formulase 

a denuncia, pois el mesmo foi denunciado previamente pola Secretaria Xeral do 

Concello de Coristanco por acoso laboral, e ademais está incurso en numerosos 

expedientes xudiciais da máis alta gravidade.  

A xuízo dos/as deputados/as que formulan esta pregunta, a tramitación do 

expediente deixa en evidencia que estamos diante dun proceso claramente 

político, no que se pretende eliminar a unha persoa que lle resulta incómoda ao 

Partido Popular pola súa observancia da legalidade. 
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Neste senso, é tamén sorprendente que inicialmente fose designado 

instrutor do expediente o Sr. José Antonio Rueda Valenzuela, irmá do actual 

Conselleiro da Presidencia e Secretario Xeral do Partido Popular de Galiza, aínda 

que este, posteriormente, non aceptase a encomenda, e fose trasladada a dúas 

funcionarias. 

 

Por todo o exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1.- Que tipo de expediente se está a tramitar contra a Secretaria Xeral do 

Concello de Coristanco, D.ª Carmen Seoane Bouzas, e cales son exactamente os 

cargos que contra ela se formulan? Cales son as peticións concretas de sanción? 

2.- Considera a Xunta de Galiza procedente admitir a trámite unha 

denuncia contra unha funcionaria do máis alto rango, despois de vir subscrita por 

unha persoa denunciada por acoso laboral como é o caso do Alcalde de 

Coristanco, D. Antonio Pensado Plágaro? Solicitaron as instrutoras do expediente 

a documentación relativa a ese proceso xudicial por acoso laboral para telo en 

conta no actual expediente administrativo? 

3.- Considera a Xunta de Galiza procedente designar como instrutor do 

expediente ao Sr. José Antonio Rueda Valenzuela, irmá do actual Conselleiro da 

Presidencia e Secretario Xeral do Partido Popular de Galiza, e polo tanto da 

mesma formación política que o sr. Pensado Plágaro? Que criterios se seguiron 
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para designar a esta persoa, de forma inicial, e ás dúas persoas que actualmente 

se encargan da instrución do expediente? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 26/08/2015 10:35:34 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 10:35:40 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputados 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 Comisión. 

 

O prezo da electricidade leva a siderúrxica Megasa ao borde do peche. Con 200 

traballadores/as directos e preto de 1.000 indirectos a empresa Megasa, de Narón, está 

nunha situación límite. Isto na comarca de Ferrol sería desastroso, dada a constante e 

continua perda de empregos que vive.  

De feito, a siderúrxica Megasa solicitou xa ao comité de empresa a designación 

de membros para unha comisión negociadora na que, segundo adiantou, proporá un 

despedimento colectivo, así como modificación das condicións laborais do resto do 

cadro de persoal da súa fábrica en Narón. A comunicación prodúcese uns días despois 

da subasta da interrumpibilidade á que concorreu a factoría do grupo galego e da que os 

propios representantes sindicais non teñen practicamente información ningunha. A 

interrumpibilidade é un mecanismo deseñado no Goberno de Rodríguez Zapatero polo 

cal se subvenciona aos grandes consumidores eléctricos, isto é, a industria, por se 

comprometer a paralizar a produción e desconectarse da rede no caso de que a demanda 

eléctrica doméstica supere á oferta. Esta ferramenta permite á firma naronesa ingresar 

máis de seis millóns de euros anuais. 

Temos que ter presente que isto suceda en Galiza aínda resulta máis paradoxal, 

dado que temos unha grande capacidade produtiva pola que padecemos enormes custos 

medioambientais e sociais, por exemplo, asolagamento de vales, montes cheos de 
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parques eólicos, contaminación, destrución de núcleos de poboación, liñas de alta 

tensión, procesos traumáticos de expropiacións, etc. 

 

Por este motivo formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

comisión: 

Que accións vai realizar o Goberno galego para modificar as tarifas eléctricas 

para grandes consumidores buscando unha solución que garanta a viabilidade da 

empresa e os postos de traballo? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 26/08/2015 10:39:06 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 10:39:13 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
Isabel García Pacin, José Manuel Balseiro Orol, Vidal martínez-
Sierra López, Moisés Blanco Paradelo, Angel Camino Copa, 
Santiago Freire Abeijón, Rosa Oubiña Solla e Miguel Prado Patiño, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
Durante anos os gandeiros de Galicia, ao igual que os do resto da 
Unión Europea, estiveron suxeitos ás cotas de produción da UE. 
Este sistema de cotas permitía ter un control da produción para 
establecer unha base de prezo do leite con menos volatilidade, máis 
con subas e baixadas estacionais, xa que algunhas campañas 
resultaban con prezos altos e noutras os prezos percibidos polo 
produto descendían considerablemente, en boa maneira por mor da 
incidencia do mercado internacional e pola pouca especialización 
das industrias lácteas. 
 
Agora a situación aínda se volve máis complexa. Logo da 
desaparición das cotas lácteas o mundo gandeiro está sumido 
nunha situación de dúbidas e incertezas favorecidas por algunhas 
opinións subxectivas alleas aos datos obxectivos. 
 
A posta en marcha dos contratos lácteos, que deberían ser unha 
seguridade para o sector leiteiro, non está dando os resultados 
previstos porque a capacidade de negociación colectiva non está a 
ser aproveitada por parte das Organizacións de Produtores Lácteos, 
sen que a industria teña en consideración esa capacidade de 
negociación do produtor e sen que os dirixentes das devanditas 
organizacións fagan algo por remedialo.  
 
 
 

120137



 

 

 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 

 

 

 
A este respecto, consideramos un hándicap importante a falta de 
unión que está amosando o sector e incluso as OPL postas en 
marcha, que non están conseguindo os resultados de negociación 
que serían desexables, chegando incluso a non dispoñer dunha 
axeitada organización da capacidade de produción e oferta e de 
axuste coa demanda de leite.  
 
Neste senso, esta situación lévanos a ver con moita preocupación 
como os prezos percibidos polos produtores non se incrementen, 
principalmente nas Comunidades máis distantes dos principais 
centros de poboación, como é o caso de Galicia, e como tamén se 
poden apreciar aparentes puntuais problemas de recollida do leite 
producido en varias explotacións con dificultades case insalvables si 
se pretende cambiar de empresa de recollida. 
 
Na cadea de desenvolvemento deste sector, vital da nosa 
economía, deben estar presentes os produtores, os encargados da 
recolleita do leite ou transformadores e tamén a distribución e venda 
final do produto como único modo de asegurar a rendibilidade e 
seguridade alimentaria para todos. 
 
En base ao anteriormente exposto, formúlanse as seguintes 
preguntas: 
 
1.- Para concretar e valorar a situación actual que vive o sector 
lácteo, ¿cales son datos xerais de produción en Galicia e a súa 
evolución nos últimos meses? (número de explotacións, efectivos 
gandeiros, medias de  produción, volumes, custes, prezos, ...) 
 
2.- Cales son as demandas trasladadas á Consellería do Medio 
Rural e  do Mar por parte da representación da produción? ¿ 
considera esas peticións viables? ¿a cales se lles deu resposta e 
como? 
 
3.- Solicitouse aos representantes dos produtores dende a 
Consellería do Medio Rural e do Mar actuacións, medidas ou 
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solucións encamiñadas a solventar a crise actual do sector lácteo? 
¿cales foron as súas propostas? 
 
4.- Cales son as medidas das administracións, actualmente en 
aplicación ,e as novas actuacións previstas no corto prazo, para 
solventar a situación actual do sector lácteo? 

 
 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 
 
 
 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Isabel García Pacín na data 26/08/2015 10:36:13 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 26/08/2015 10:36:31 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 26/08/2015 10:36:48 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 26/08/2015 10:36:54 

 
Angel Camino Copa na data 26/08/2015 10:37:04 

 
José Santiago Freire Abeijón na data 26/08/2015 10:37:16 

 
Rosa Oubiña Solla na data 26/08/2015 10:37:28 

 
Jesús Miguel Prado Patiño na data 26/08/2015 10:37:32 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodriguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputados 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 Comisión, relativa á situación do comedor e 

transporte escolar no CPI “Cruz do Sar” de Bergondo. 

As nais e pais do alumnado do CPI “Cruz do Sar” en Bergondo, veñen 

manifestando desde principios deste curso o seu malestar polo funcionamento do 

servizo de comedor e transporte escolar no devandito centro. A Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tomou a decisión de non facilitar 

transporte escolar aos alumnos e alumnas que non fagan uso do servizo de 

comedor. 

Desde a entrada en vigor do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que 

se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non 

universitarios, o servizo de comedor escolar deixou de ser gratuíto para 

establecer un copago de até 4,5 euros. 

Os alumnos e alumnas rematan as súas aulas ás 14:25, pero se non fan uso 

do comedor, sexa porque non queren ou non poden afrontar o seu custo, teñen 

que agardar até as 15:00, que é a hora de saída do autobús gratuíto. Esta situación 

provoca outro problema engadido xa que non hai ningún adulto responsábel do 

coidado e atención dos nenos e nenas neses trinta e cinco minutos que teñen que 

agardar ata a saída do bus escolar. Na práctica isto tradúcese en que se obriga as 

120140



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

nais e pais de fillos/as que non fan uso do comedor escolar a que os recollan  e 

polo tanto non podan utilizar o transporte escolar. 

As nais e pais de alumnos do CPI “Cruz do Sar” xa veñen manifestando 

as súas queixas desde comezo de curso á propia Consellería e mesmo presentaron 

unha queixa diante do Valedor do pobo sen obter solución ningunha. 

 

Por todo o devandito formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en Comisión: 

- É coñecedora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da situación do comedor e transporte escolar no CPI “Cruz do 

Sar” de Bergondo? 

- Considera xustificábel que os alumnos e alumnas que non fan uso do 

comedor, sexa porque non queren ou non poden afrontar o seu custo, teñen que 

agardar desde as 14:25, hora de remate das aulas, ata as 15:00 h para poder 

facer uso do autobús gratuíto? 

-Considera xustificábel que durante eses 35 minutos os nenos e nenas 

teñan que esperar sen ningún adulto responsábel do seu coidado e atención? 

-Non considera a Consellería que se está obrigando na  práctica as nais e 

pais de fillos/as que non fan uso do comedor escolar a recoller aos nenos e 

nenas co conseguinte prexuízo que esta situación lles provoca? 
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-Non considera a Consellería que esta situación significa na práctica a 

exclusión destes nenos e nenas do servizo de transporte escolar? 

- Vai adoptar a Consellería algunha medida para solucionar esta 

situación? 

- Vai reconsiderar a Consellería a súa decisión de establecer un copago 

no servizo de comedor escolar? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 26/08/2015 10:44:48 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 10:44:55 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados 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 

Comisión, relativa a necesidade de reformas a realizar no CEIP de San Pedro de Visma 

na cidade da Coruña.  

 

O CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma, inaugurado no 1989 na periferia da 

cidade da Coruña, atende a máis de 300 alumn@s da súa zona de influencia, e a maiores 

é centro de referencia para alumnado con trastornos de motricidade así como para 

alumnado con necesidades educativas especiais.  

Este centro presenta unha serie de carencias de persoal e de infraestruturas que 

dificultan a posibilidade de ofertar un ensino de calidade a todo o alumnado que acolle; 

carencias que son consecuencia dos recortes orzamentarios da consellería de educación 

nos últimos anos.  

O Grupo Parlamentar do BNG ven denunciando, con insistencia, a redución do 

orzamento dedicado a educación polo Goberno Galego; redución que provoca un 

deterioro evidente na calidade do ensino público que está a ofertar ao seu alumnado; 

deterioro que non se pode admitir nos centros que atenden a alumnado con necesidades 

especiais.  

No CEIP Plurilingüe de San Pedro de Visma, no seu 25 aniversario, a ANPA do 

Centro ven de denunciar publicamente as principais carencias que presenta o Centro, 

coa intención de que as administracións públicas poidan subsanalas en beneficio da 

educación que recibe o seu alumnado.  

120143



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

As demandas de mellora son:  

1º.- Arranxar o ximnasio semisoterrado, sen saída de emerxencia, con acceso 

por medio dunhas escaleiras de madeira, con columnas mo mesmo e cun espazo 

demasiado cativo para o alumnado que atende.  

Aínda que dispón dun aparello para baixar e subir as cadeiras de rodas, presenta 

unhas carencias graves dende o punto de vista da seguridade e da accesibilidade do 

alumnado.  

2º.- A accesibilidade ao centro presenta problemas se temos en conta que o 

centro é de referencia para alumnado con trastornos de motricidade, rúa de acceso 

estreita e cunha soa beirarrúa, tamén estreita.  

3º.- Carencia de patio infantil cuberto e problemas no patio cuberto existente por 

carecer de peche lateral; nos días de auga non pode utilizarse pola súa perigosidade.  

4º.- Tanto o salón de actos como o comedor resultan pequenos para as 

necesidades do centro.  

5º.- Tendo en conta o nº de alumnos e as características específicas dos mesmos 

(alumnos con diversidade funcional, con necesidades educativas especiais,...) cumpría 

revisar o persoal (profesorado, coidadores, etc) de cara ao curso que ven.  

6º.- Necesidade de limpeza dos arredores da parcela na que está ubicada o 

centro. 
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Lamentabelmente os meses pasan, e a Xunta de Galiza non toma medidas para 

resolver as carencias denunciadas.  

Desde o Grupo Parlamentar do BNG entendemos que debe ser prioritario 

garantir que o CEIP de San Pedro de Visma conte co profesorado e co persoal de apoio 

necesario para garantir a educación integral e de calidade que o alumnado merece, así 

mesmo reclamamos as obras necesarias para adaptar o centro ás necesidades actuais do 

alumnado que ten; porque a única garantía para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

sexa de calidade non é outra que contar no ensino público cos equipamentos axeitados 

aos tempos, e adaptado ao alumnado que atende.  

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en Comisión:  

1.- É consciente a Xunta de Galiza dos problemas de accesibilidade do CEIP 

San Pedro de Visma?  

2.- Considera que o actual ximnasio do centro cumpre coas medidas de espazo, 

accesibilidade e seguridade que establece a lexislación actual?  

3.- Ten pensado o Goberno Galego acometer as reformas necesarias para 

atender as demandas máis urxentes da ANPA deste centro de cara ao curso que ven?  

4.- Ten pensado o Goberno Galego acometer as melloras que se reclaman para 

os patios exteriores? Ten previsto pechar os laterais do Polideportivo existente e a 

posibilidade de cubrir o patio para o alumnado de infantil?  

5.- Que medidas pensa tomar o Goberno Galego no referente a salón de actos e 

comedor?  
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6.- Ten pensado tomar algunha iniciativa para poñer en coñecemento do 

Concello da Coruña a necesidade de mellora do acceso ao centro e da limpeza 

perimetral do mesmo?  

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 26/08/2015 11:09:35 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 11:09:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Carmen Acuña do Campo, María Quintas Álvarez e Carmen Gallego 

Calvar, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

5ª. 

 

Todos os medios de comunicación, tanto autonómicos como estatais,  fanse eco 

das denuncias dos doentes ourensáns ante a grave situación que ten a sanidade 

pública tras todos estes anos de xestión do Partido Popular na Xunta. 

 

Ás denuncias por falta de recursos, tanto humanos como materias, súmanse as 

xeradas pola supresión de máis de 19 cotas de Atención Primaria no rural, o 

servizo de cirurxía pediátrica, a área sanitaria do Barco, o peche do Hospital de 

Toen, as camas sociosanitarias de Piñor, etc., etc. Sen esquecer a tremenda lea 

montada co Plan director do Chuou e os fondos europeos, ou a nefasta xestión de 

urxencias e de servizos hospitalarios tan fundamentais como é o de Medicina 

Interna. 

 

En definitiva, tanto o persoal sanitario como a cidadanía en Ourense están 

descontentos e preocupados pola sanidade pública, como evidencian as últimas 

denuncias nas que por falta de profesionais e/ou de material cirúrxico foron 

suspendidas cirurxías programadas cando os doentes xa foran baixados ao 

quirófano. 

 

Segundo  a xerente do Chuou, a Sra Núñez, isto é algo habitual e nada 

preocupante pois hai un 5 % de casos nos que ocorre. Pero estas explicacións non 

tranquilizan a ninguén. 
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Ante esta situación as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) Que opina o Goberno da xestión da sanidade publica en Ourense, e que 

medidas vai tomar o Goberno ante o seu deterioro? 

 

2ª) Cantas intervencións cirúrxicas deixaron de se facer estando xa o paciente ou 

a paciente no quirófano en cada un dos centros hospitalarios da rede Sergas, e 

cales foron os motivos en cada un dos casos se é que os houbo? 

 

3ª) Considera a Sra. conselleira que supón un 5 % do total das cirurxías feitas. De 

ser así, esta porcentaxe tense incrementado ou diminuído nos últimos cinco anos?  

 

4ª) Son máis habituais estes casos nos hospitais comarcais,  de ser o caso, cal é o 

motivo, e que medidas se levaron a cabo para evitar esas situacións? 

 

5ª) Dáse na concertada e/ou na privada tamén ese 5 % de cirurxiás anuladas cos 

doentes xa nos quirófanos? 

 

6ª) En cantas ocasións se suspenderon cirurxías este ano por non contar co 

persoal necesario para levalas a cabo, cantas por carecer do material necesario e 

que tipo de persoal ou de material foi o que faltou? 

 

7ª) Como se compensa ás persoas enfermas afectadas por esas anulacións?  

 

8ª) Como xustifica o Goberno o acontecido en Verín ou no Chuou, e  que pensan 

facer ao respecto? 

 

9ª) Pedíronlle  explicacións á xerencia do Chuou polo acontecido, se for o caso,  

de que tipo?  
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Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/08/2015 12:04:11 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/08/2015 12:04:20 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2015 12:04:28 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado 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 Comisión,  relativa a saber 

do retraso na tramitación de axudas compensatorias por perdas no mexillón durante o 

ano 2013. 

 

A orde do 6 de xuño de 2014 establecía as bases reguladoras para a concesión de 

axudas con carácter compensatorio aos produtores de moluscos pola suspensión 

temporal da colleita de moluscos cultivados durante o período de programación 2007-

2013. Era unha medida reclamada que debía paliar as perdas que o sector mexilloeiro 

tivo durante o ano 2013 provocado pola paralización da actividade producida polos 

peches administrativos e aumentada polos temporais que desprendeu unha boa parte da 

colleita. 

Esta medida que ao entender do sector estivo illada de outras complementarias, 

chegou tarde e nunha cantidade insuficiente para as máis de 3.300 bateas que hai 

instaladas nas augas galegas. 

O procedemento de tramitación demostrou que era complexo, que había que 

aportar un elevado número de documentación conseguindo que unha boa parte do sector 

desistise da súa tramitación, quedándose nuns poucos os que realizaron e remataron 

todos os trámites. 

Agora ven de publicarse a Orde do 27 de xullo de 2015 na que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas con carácter compensatorio aos 

produtores de moluscos pola suspensión temporal da colleita de moluscos cultivados 
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durante o período de programación 2007-2015 cofinanciadas a través do Fondo Europeo 

da Pesca nun 75% e se convoca para o exercicio 2015 o devandito procedemento. 

Nesta nova orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas para 

compensar as perdas do ano 2013 e iniciar unha nova convocatoria para o exercicio 

2015. Co cal podemos deducir que a convocatoria do 2014 está sen resolver e que os 

importes máximos das subvencións que se conceden pasan de 1,5 millóns a 9 millóns de 

euros. E todo iso no prazo dun mes. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a a súa 

resposta oral en Comisión: 

1.- Cales son as razóns do retraso na tramitación de axudas por perdas no 

mexillón durante o 2013? 

2.- Considera razoable que transcorra todo un ano sen resolver unha 

convocatoria de axudas e agora pretenda tramitar dúas no prazo dun mes?  

3.- As perdas foron importantes no 2013, considera xustificable este retraso, esta 

falta de rigor, e esta improvisación para enfrontar unha situación crítica de fai dous 

anos? 

4.-Cal é a razón deste aumento nos importes máximos da subvención? Como lle 

explica a outros colectivos que están padecendo situacións similares pero co agravante 

de que os seus ingresos son miserables de que a Consellaría non habilite un fondo 

similar para acompañar a súa dramática situación? 

5.- Non cree que deberíamos esixir responsabilidade por perder dous anos, 

quedando demostrada unha vez máis a improvisación das súas medidas, habendo 
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fondos, sendo evidenciada a súa incapacidade á hora de adoptar medidas para enfrontar 

situacións dramáticas pola que atravesa o sector? 

6.- Cre que nun mes de tramitación e a tres de que rematen os fondos FMP 

poderán realizar a tramitación e a xustificación destas axudas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 26/08/2015 12:19:15 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda (AGE), ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión, relativa 

ao incumprimento das expectativas levantadas polo goberno galego en relación cos 

investimentos de Pemex no sector naval galego e a súa posible saída do accionariado 

de Barreras. 

 

As novas desacougantes que chegan de Pemex non cesan. Primeiro foi a fin das 

expectativas para construír 3 buques tanque, un suplay e un atuneiro. Barreras non 

construirá nin estes grandes barcos nin os pequenos. A política de desinvestimentos de 

Pemex sitúa ao estaleiro vigués co horizonte de rematar o flotel no 2016 e quedar coas 

gradas baleiras. Pero agora semella estarse a negociar a súa saída de Barreras 

mediante a venda da súa participación maioritaria a unha compañía chinesa-angoleña, 

China-Sonangol, que xa vén de adquirir en marzo un terzo dos estaleiros do grupo 

Rodman. 

A secuencia sería a que vai da cancelación dos investimentos previstos para concluír na 

venda do seu paquete accionarial. Malia o referido, o conselleiro de industria, 

Francisco Conde, semella ser o único interesado que descoñece as negociacións que 

poderían saldarse coa venda de Barreras e co definitivo naufraxio daquela expedición 

de barcos de papel electoral que prometera Núñez Feijóo para tentar rabuñar votos 

nas eleccións galegas do ano 2012. 

Correspóndelle á Xunta a tarefa de honrar os seus compromisos, aqueles que asumiu 

co gallo da campaña electoral e que suporían unha ampla carga de traballo para o 

naval galego, e doutra velar pola actual situación do sector, que podería sufrir outro 

bandazo accionarial. Compromisos que valen postos de traballo -1.400 foron 

anunciados pola Xunta - e un notable pulo á actividade económica do sector.  
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Polo referido, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión:   

- Que actuacións está a desenvolver a Xunta de Galicia para facer efectivo o 

compromiso de carga de traballo que no seu día anunciara con Pemex para os 

estaleiros de Barreras, na ría de Vigo? 

- Contempla a Xunta o escenario dunha venda de Barreras por parte de Pemex 

que faga certa a sospeita de que o seu paso accionarial apenas foi outra cousa 

que para conquerir a  transferencia, a prezo de saldo, da tecnoloxía do estaleiro 

vigués? Que actuacións, de ser o caso, emprendería a Xunta? 

 

 

En Compostela, a 26 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 26/08/2015 12:49:46 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín 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 Comisión, relativa á conciliación da vida laboral e familiar por 

parte dos traballadores e traballadoras da rede de escolas infantis de Galiza. 

 

A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdade efectiva dos homes e 

mulleres, eleva á categoría de dereitos as diferentes ferramentas de conciliación da vida 

persoal familiar e laborar aos traballadores e traballadoras para fomentar a asunción 

equilibrada de responsabilidades familiares, evitando toda discriminación baseada no 

seu exercicio. 

A regulación dos dereitos específicos de conciliación está establecida no 

Estatuto dos Traballadores e, no relativo ao persoal ao servizo das administracións 

públicas, no Estatuto Básico do Empregado Público, contemplándose entre outras 

ferramentas, os permisos de maternidade e paternidade, permiso de lactancia, 

excedencia por coidado a menores e familiares e flexibilidade de xornada. 

Porén, o recoñecemento formal do dereito á conciliación da vida laboral e 

familiar, un dereito básico para que igualdade de dereitos de homes e mulleres sexa 

efectiva, choca moita veces coa política laboral e de persoal practicada non só polas 

empresas privadas senón tamén polas administracións públicas, como acontece na Rede 

Galega de Escolas Infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 

e Benestar.  

A política de amortización de prazas provoca que a atención a escolas de nova 

creación se cubra con persoal xa existente a través de traslados forzosos que non teñen 
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en conta o lugar de residencia e outras circunstancias destas persoas. A isto súmase 

ademais a negativa sistemática, por parte do departamento de persoal do Consorcio, a 

atender as solicitudes de permuta. Froito disto traballadores/as con persoas maiores 

dependentes ou con fillos/as de curta idade ao seu cargo vense obrigados/as a ter que 

realizar desprazamentos diarios de incluso cen quilómetros, o que, á parte do grave 

prexuízo económico, dificulta ata o extremo a conciliación da vida laboral e persoal. 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión, relativas á conciliación da vida laboral e familiar por parte dos 

traballadores e traballadoras da rede de escolas infantis de Galiza: 

-É consciente a Xunta de Galiza de que a política de amortización de prazas 

provoca que a a atención a escolas de nova creación se cubra con persoal xa existente 

a través de traslados forzosos que non teñen en conta o lugar de residencia e outras 

circunstancias destas persoas? 

-É consciente que esta situación provoca que haxa traballadores/as que se 

vexan obrigados/as a realizar desprazamentos diarios de incluso cen quilómetros? 

-É coñecedora a Xunta de Galiza de que nalgúns casos son traballadores/as con 

persoas maiores dependentes ou con fillos/as de curta idade ao seu cargo? 

-Non considera que deste xeito, á parte do grave prexuizo económico para os/as 

traballadores/as, se está dificultando ata o extremo a conciliación da vida laboral e 

familiar? 

-É consciente a Xunta de Galiza de que esta situación agrávase pola negativa 

sistemática, por parte do departamento de persoal do Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar a atender as solicitudes de permuta? 
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-Vai modificar a Xunta de Galiza esta política de persoal? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015  

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 26/08/2015 13:44:54 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 13:45:01 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión, relativa á non 

publicación dos datos actualizados das  declaracións do IRPF do presidente da Xunta 

de Galicia. 

 

A democracia como réxime político precisa  desenvolver os mecanismos que garantan 

á cidadanía dispor da información necesaria para adoptar  as súas decisións. 

Desgrazadamente neste réxime político abondan zonas de escuridade que facilitan 

actuacións contrarias ao interese xeral.  Mesmo nestes anos de crise e recesión 

soportamos con indignación a trama de escándalos de corrupción política-empresarial, 

que afectan ao núcleo dos partidos do réximen e que provocan na cidadanía – 

sometida a meirande onda de violencia material dende a fin da ditadura – unha fonda 

desafección. 

Unha democracia que queira ser tal precisa, pois, deitar luz sobre todos os aspectos da 

vida pública e en particular sobre as actividades, intereses, bens e patrimonios dos 

responsables da res publica. Aquelas persoas que escollen o noble exercicio da política 

teñen que aceptar seren escrutadas de xeito riguroso pola cidadanía. 

Esa esixencia de claridade non ten acubillo suficiente na lei 4/2006, de 30 de xuño,  de 

transparencia, ou agarda cal vai ser a aplicación práctica do contemplado na recente 

reforma do Regulamento do Parlamento Galego, que no seu apartado cuarto prescribe 

a publicidade das actividades e bens  dos integrantes do Parlamento Galego. 

O actual presidente da Xunta  facía pública no mes de marzo do 2013 a súa última, 

daquela, declaración do IRPF, a correspondente ao ano 2011. Apelou entón a 

“esixencia moral” da transparencia. Dende entón, e malia transcorrer varios exercicios 

fiscais, non voltou a facer pública a súa declaración á facenda pública nin semella que 

experimentou esa esixencia moral. 
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Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Que razóns explican a non publicación na páxina web da Xunta de Galicia das 

últimas declaracións fiscais do presidente da Xunta e do seu patrimonio, tendo 

en conta a súa consideración do 2013 acerca da “esixencia moral” que 

comportaba facelas públicas? 

- Non volveu o presidente da Xunta a realizar a declaración da renda das persoas 

físicas  dende o exercicio de IRPF do 2011?  

- Contempla o presidente facer públicas as súas últimas declaracións á facenda 

pública? 

- Contempla dar a coñecer o estado actual do seu patrimonio? 

- Que actuación lexislativa vai desenvolver a Xunta para que todos os altos 

cargos da administración pública galega teñan a obriga de faceren pública o seu 

estado patrimonial? 

En Compostela, a 26 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 26/08/2015 13:40:18 

 

120159



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

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 Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandería e Montes. 

 
O sector lácteo galego está atravesando unha das maiores crises da súa 

historia, sendo unha realidade que podemos enmarcar esta situación 

dentro de un contexto Europeo, non e menos certo que a situación en 

Galicia e moito peor que no resto do Estado, e por suposto moito peor 

que no resto de Europa.  

 

A converxencia de factores como  o escenario do mercado  

internacional de produtos lácteos, a liberalización da produción a nivel 

europeo, a ineficacia das medidas correctoras que se desenvolveron na 

normativa estatal, a ausencia de un tecido industrial que xere valor 

engadido ó noso produto, a nula capacidade política da Xunta de 

Galicia para liderar este proceso, desembocaron na crise perfecta que de 

non atallarse de xeito inmediato vai a levar por diante a moitas das 

nosas explotacións, e con elas quizais o último sector que vertebra o 

territorio en moitas comarcas galegas. 

 

Nestes últimos meses asistimos en Galicia a feitos paradigmáticos, de 

tal xeito que onde o prezo do leite é o máis baixo de Europa, é o único 

lugar onde se deron casos claros de ameaza real de non recollida do 

produto. Onde tratándose dun mercado nacional deficitario e cos prezos 

pagados ao produtor moi inferiores aos dos nosos países veciños, sen 

embargo os noso produtos non son capaces de competir en moitos 

casos, e noutros simplemente non existe nin sequera quen compita.  

 

Isto pon de manifesto a ausencia dunha estratexia do sector sen dúbida, 

pero sobre todo dunha ausencia de estratexia política por parte do 

Goberno Estatal e de quen debería lideralo polo que este sector 

representa aquí, a Xunta de Galicia. Do mesmo xeito que no resto de 

países as estratexias, as solucións, as axudas, son lideradas polos seus 
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respectivos gobernos. 

 

Pola contra o Goberno galego ata fai soamente apenas un mes negaba 

sistematicamente que existise tal problema, cando fai un ano se falaba 

disto a Conselleira de Medio Rural fuxía do debate, cando era a hora de 

prever e cando aínda había tempo de tomar medidas que evitaran ou en 

todo caso minoraran a gravidade desta situación aos produtores, os 

axentes do sector, as cooperativas, as organizacións agrarias, os grupos 

da oposición non eran escoitados nin tidos en conta polo Goberno 

galego.  

 

O sector leva dous meses de mobilización continua, foron moitas as 

manifestacións e tractoradas en moitas comarcas galegas, sen embargo 

asiste impasible esperando unha resposta clara e contundente por parte 

dos gobernos que non acaba de albiscar, tras o interese dunha reunión 

vén sempre a frustración dos resultados da mesma, onde os 

representantes dos gobernos aínda que din “entender o problema” 

manifestan a súa incapacidade para achegar solucións. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas: 

 
1.ª) Cal é o prezo o que a Xunta de Galicia considera que teñen que 

vender os produtores galegos o seu leite para que a súa actividade sexa 

rendible? 

 

2.ª) Que medidas tomou a Xunta de Galicia nestes últimos dous meses 

para que as explotacións galegas deixen de ter os prezos máis baixos de 

todo o Estado? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

  Asdo.: Pablo García García 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Ramón Val Alonso 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Pablo García García na data 26/08/2015 12:57:57 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/08/2015 12:58:07 

 
José Ramón Val Alonso na data 26/08/2015 12:58:15 
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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 Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandería e Montes. 

 
O sector lácteo galego está atravesando unha das maiores crises da súa 

historia, sendo unha realidade que podemos enmarcar esta situación 

dentro de un contexto Europeo, non e menos certo que a situación en 

Galicia e moito peor que no resto do Estado, e por suposto moito peor 

que no resto de Europa.  

 

A converxencia de factores como  o escenario do mercado  

internacional de produtos lácteos, a liberalización da produción a nivel 

europeo, a ineficacia das medidas correctoras que se desenvolveron na 

normativa estatal, a ausencia de un tecido industrial que xere valor 

engadido ó noso produto, a nula capacidade política da Xunta de 

Galicia para liderar este proceso, desembocaron na crise perfecta que de 

non atallarse de xeito inmediato vai a levar por diante a moitas das 

nosas explotacións, e con elas quizais o último sector que vertebra o 

territorio en moitas comarcas galegas. 

 

Nestes últimos meses asistimos en Galicia a feitos paradigmáticos, de 

tal xeito que onde o prezo do leite é o máis baixo de Europa, é o único 

lugar onde se deron casos claros de ameaza real de non recollida do 

produto. Onde tratándose dun mercado nacional deficitario e cos prezos 

pagados ao produtor moi inferiores aos dos nosos países veciños, sen 

embargo os noso produtos non son capaces de competir en moitos 

casos, e noutros simplemente non existe nin sequera quen compita.  

 

Isto pon de manifesto a ausencia dunha estratexia do sector sen dúbida, 

pero sobre todo dunha ausencia de estratexia política por parte do 

Goberno Estatal e de quen debería lideralo polo que este sector 

representa aquí, a Xunta de Galicia. Do mesmo xeito que no resto de 

países as estratexias, as solucións, as axudas, son lideradas polos seus 
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respectivos gobernos. 

 

Pola contra o Goberno galego ata fai soamente apenas un mes negaba 

sistematicamente que existise tal problema, cando fai un ano se falaba 

disto a Conselleira de Medio Rural fuxía do debate, cando era a hora de 

prever e cando aínda había tempo de tomar medidas que evitaran ou en 

todo caso minoraran a gravidade desta situación aos produtores, os 

axentes do sector, as cooperativas, as organizacións agrarias, os grupos 

da oposición non eran escoitados nin tidos en conta polo Goberno 

galego.  

 

O sector leva dous meses de mobilización continua, foron moitas as 

manifestacións e tractoradas en moitas comarcas galegas, sen embargo 

asiste impasible esperando unha resposta clara e contundente por parte 

dos gobernos que non acaba de albiscar, tras o interese dunha reunión 

vén sempre a frustración dos resultados da mesma, onde os 

representantes dos gobernos aínda que din “entender o problema” 

manifestan a súa incapacidade para achegar solucións. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas: 

 

1.ª) Que medidas enfocadas á mellorar  o tecido industrial, e polo tanto 

así poder transformar o noso leite e xerar maior valor, levou a cabo a 

Xunta de Galicia nos últimos anos?  

 

2.ª) Ten algunha previsión dalgún proxecto novo? 

 

3.ª) Cara a que tipo de produto están enfocados os novos proxectos? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

  Asdo.: Pablo García García 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Ramón Val Alonso 

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

 
Pablo García García na data 26/08/2015 13:01:16 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/08/2015 13:01:24 

 
José Ramón Val Alonso na data 26/08/2015 13:01:33 
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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 Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandería e Montes. 

 
O sector lácteo galego está atravesando unha das maiores crises da súa 

historia, sendo unha realidade que podemos enmarcar esta situación 

dentro de un contexto Europeo, non e menos certo que a situación en 

Galicia e moito peor que no resto do Estado, e por suposto moito peor 

que no resto de Europa.  

 

A converxencia de factores como  o escenario do mercado  

internacional de produtos lácteos, a liberalización da produción a nivel 

europeo, a ineficacia das medidas correctoras que se desenvolveron na 

normativa estatal, a ausencia de un tecido industrial que xere valor 

engadido ó noso produto, a nula capacidade política da Xunta de 

Galicia para liderar este proceso, desembocaron na crise perfecta que de 

non atallarse de xeito inmediato vai a levar por diante a moitas das 

nosas explotacións, e con elas quizais o último sector que vertebra o 

territorio en moitas comarcas galegas. 

 

Nestes últimos meses asistimos en Galicia a feitos paradigmáticos, de 

tal xeito que onde o prezo do leite é o máis baixo de Europa, é o único 

lugar onde se deron casos claros de ameaza real de non recollida do 

produto. Onde tratándose dun mercado nacional deficitario e cos prezos 

pagados ao produtor moi inferiores aos dos nosos países veciños, sen 

embargo os noso produtos non son capaces de competir en moitos 

casos, e noutros simplemente non existe nin sequera quen compita.  

 

Isto pon de manifesto a ausencia dunha estratexia do sector sen dúbida, 

pero sobre todo dunha ausencia de estratexia política por parte do 

Goberno Estatal e de quen debería lideralo polo que este sector 

representa aquí, a Xunta de Galicia. Do mesmo xeito que no resto de 

países as estratexias, as solucións, as axudas, son lideradas polos seus 
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respectivos gobernos. 

 

Pola contra o Goberno galego ata fai soamente apenas un mes negaba 

sistematicamente que existise tal problema, cando fai un ano se falaba 

disto a Conselleira de Medio Rural fuxía do debate, cando era a hora de 

prever e cando aínda había tempo de tomar medidas que evitaran ou en 

todo caso minoraran a gravidade desta situación aos produtores, os 

axentes do sector, as cooperativas, as organizacións agrarias, os grupos 

da oposición non eran escoitados nin tidos en conta polo Goberno 

galego.  

 

O sector leva dous meses de mobilización continua, foron moitas as 

manifestacións e tractoradas en moitas comarcas galegas, sen embargo 

asiste impasible esperando unha resposta clara e contundente por parte 

dos gobernos que non acaba de albiscar, tras o interese dunha reunión 

vén sempre a frustración dos resultados da mesma, onde os 

representantes dos gobernos aínda que din “entender o problema” 

manifestan a súa incapacidade para achegar solucións. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas 

 
1.ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia das axudas que anunciou o 

MAGRAMA de apoio o sector lácteo? 

 

2.ª) En que cantidade e de que forma consideran que van afectar ás 

explotacións galegas? 

 

3.ª) Vai a Xunta de Galicia a complementalas dalgún xeito? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

  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 26/08/2015 12:51:43 
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Raúl Fernández Fernández na data 26/08/2015 12:51:51 

 
José Ramón Val Alonso na data 26/08/2015 12:51:57 
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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 Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandería e Montes. 

 
O sector lácteo galego está atravesando unha das maiores crises da súa 

historia, sendo unha realidade que podemos enmarcar esta situación 

dentro de un contexto Europeo, non e menos certo que a situación en 

Galicia e moito peor que no resto do Estado, e por suposto moito peor 

que no resto de Europa.  

 

A converxencia de factores como  o escenario do mercado  

internacional de produtos lácteos, a liberalización da produción a nivel 

europeo, a ineficacia das medidas correctoras que se desenvolveron na 

normativa estatal, a ausencia de un tecido industrial que xere valor 

engadido ó noso produto, a nula capacidade política da Xunta de 

Galicia para liderar este proceso, desembocaron na crise perfecta que de 

non atallarse de xeito inmediato vai a levar por diante a moitas das 

nosas explotacións, e con elas quizais o último sector que vertebra o 

territorio en moitas comarcas galegas. 

 

Nestes últimos meses asistimos en Galicia a feitos paradigmáticos, de 

tal xeito que onde o prezo do leite é o máis baixo de Europa, é o único 

lugar onde se deron casos claros de ameaza real de non recollida do 

produto. Onde tratándose dun mercado nacional deficitario e cos prezos 

pagados ao produtor moi inferiores aos dos nosos países veciños, sen 

embargo os noso produtos non son capaces de competir en moitos 

casos, e noutros simplemente non existe nin sequera quen compita.  

 

Isto pon de manifesto a ausencia dunha estratexia do sector sen dúbida, 

pero sobre todo dunha ausencia de estratexia política por parte do 

Goberno Estatal e de quen debería lideralo polo que este sector 

representa aquí, a Xunta de Galicia. Do mesmo xeito que no resto de 

países as estratexias, as solucións, as axudas, son lideradas polos seus 
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respectivos gobernos. 

 

Pola contra o Goberno galego ata fai soamente apenas un mes negaba 

sistematicamente que existise tal problema, cando fai un ano se falaba 

disto a Conselleira de Medio Rural fuxía do debate, cando era a hora de 

prever e cando aínda había tempo de tomar medidas que evitaran ou en 

todo caso minoraran a gravidade desta situación aos produtores, os 

axentes do sector, as cooperativas, as organizacións agrarias, os grupos 

da oposición non eran escoitados nin tidos en conta polo Goberno 

galego.  

 

O sector leva dous meses de mobilización continua, foron moitas as 

manifestacións e tractoradas en moitas comarcas galegas, sen embargo 

asiste impasible esperando unha resposta clara e contundente por parte 

dos gobernos que non acaba de albiscar, tras o interese dunha reunión 

vén sempre a frustración dos resultados da mesma, onde os 

representantes dos gobernos aínda que din “entender o problema” 

manifestan a súa incapacidade para achegar solucións. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta 

 
Considera a Xunta de Galicia establecer algunha axuda específica dada 

a situación diferenciada que sofren as nosas explotacións? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

 

  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 26/08/2015 13:03:11 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/08/2015 13:03:21 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O deputado Antón Sánchez García, membro do grupo parlamentario da Alternativa 
Galega de Esquerda, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 
presenta a seguinte pregunta para resposta oral en comisión, relativa a insuficiencia 
dos medios  e persoal da empresa concesionaria do servizo de carga en terra dos 
avións contraincendios. 
 
Segundo o sindicato CIG, nas bases aéreas de Beariz (Ourense) e Doade, Sober e Rozas 
(Lugo) dos avións de carga en terra que loitan contra o lume forestal a empresa 
concesionaria do servizo de carga en terra non dispón de medios propios para a 
protección contra lumes nas propias bases aéreas. Ante a falta de medios na empresa 
concesionaria é a propia Consellería de Medio Rural e do Mar a que asume esas 
medidas de protección, poñendo, para iso, persoal, sen a debida formación, do Servizo 
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, así como vehículos motobomba; 
medios que son desviados do operativo contra incendios. 
 
Por todo o exposto, Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte pregunta para 
resposta oral en comisión: 
 
 

- É coñecedora a Consellería de Medio Rural e do Mar destes feitos? 
- Por que non se lle demanda á empresa concesionaria que poña medios e 

persoal formado na prevención de lumes das instalacións propias? 
 
En Compostela, a 27 de agosto do 2015. 
 
Asdo. Antón Sánchez García 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 27/08/2015 10:13:54 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O deputado Antón Sánchez García, que pertence ao grupo parlamentario da 

Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento 

da Cámara, formula  a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión, 

relativa ás actuacións para combater o cambio climático. 

 

Segundo o Ministerio de medio ambiente e a Axencia europea de medio 

ambiente, entre 1990 e 2012 as emisións de gases causantes do cambio 

climático aumentaron en Galiza nun 6,3%. No mesmo período, estas emisións 

diminuíron na Unión Europea nun 19,2%. En 2011, as emisións galegas por 

habitante emitidas en toneladas eran de 7,6 en Galiza, por riba das 5,9 do 

Estado español, das 7 da Unión Europea e das 4,5 do resto do mundo. Os 

sectores que máis emisións producen son a produción de electricidade por 

carbón e o transporte. En 2012 supuxeron un 56, 4 % do total. O freo ás 

enerxías renovables no noso país, está a contribuír a que as emisión continúen 

a aumentar. Aínda que as emisións por transporte están a baixar por mor da 

crise económica, aumentaron nun 48% en termos absolutos desde 1990.  

Os datos mostran que non está a haber políticas centradas na loita contra o 

cambio climático.Cómpre medidas que se tomen en serio un dos maiores 

problemas de futuro, e que non se queden en medidas cosméticas. 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Comisión: 

1) Qué medidas está a tomar a Xunta de Galicia para a loita contra o cambio 

climático? 

2) Cómo valora a evolución dos datos de emisións de gases causantes do 

cambio climático? 

3) Por qué non existe un Plan Galego contra o cambio climático? 
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En Compostela, a 27 de agosto do 2015 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 27/08/2015 10:07:16 
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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 Comisión, relativa á compra 

de camións sanitarios por parte do SERGAS. 

 

A Consellaría de Sanidade sorprendeu este verán aos galegos e galegas coa nova 

da adquisición de dous camións adaptados para intervencións cirúrxicas e a prestación 

sanitaria nos centros de saúde de Ourense. 

Segundo a información reflectida polos medios de comunicación, o 

investimento destinado a mercar estes vehículos é de case 2 millóns de euros. 

Ao BNG parécenos indecente que o Partido Popular no goberno da Xunta estea 

a desmantelar infraestruturas sanitarias, manteñan a maioría dos centros de saúde en 

pésimas condicións, pechen camas, pechen ou infrautilicen quirófanos, recorte persoal e 

recursos... e ao mesmo tempo queira convencer á sociedade galega dos beneficios que 

vai achegar á sanidade pública adquisición destes camións sanitarios. 

É evidente que estamos diante dun auténtico despilfarro de recursos públicos, un 

gasto máis destinado a favorecer algún negocio que na mellora da asistencia sanitaria da 

poboación. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 
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-Que informes posúe o Goberno galego que xustifiquen a compra, por case 2 

millóns de euros, de dous camións adaptados para intervencións cirúrxicas e a 

prestación sanitaria? 

-Ten intención o Goberno galego de seguir desmantelando a sanidade pública 

galega, en especial a Atención Primaria, e substituíla por camións sanitarios? 

-Cal vai ser o persoal que preste servizo nestes vehículos? En que número, de 

que categorías e de onde vai a proceder? 

-Cal é planificación asistencial e o cronograma xeográfico previstos para estes 

vehículos? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2013 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 10:36:29 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión, relativa ao GES da 

comarca de Curtis. 

 

Nun país que está a sufrir unha queima dos nosos montes moi superior a do ano 

pasado; nun país onde a lei de emerxencias está para non se cumprir; nun país onde a 

pésima política de desartellamento do rural favorece unha depredadora economía do 

lume; nun país cos servizos de emerxencias privatizados, descoordinados, faltos de 

equipos e persoal; nese país referido nas liñas supra hai unha práctica cotián no GES de 

Curtis que simplemente é bochornosa. 

Este GES dá servizo aos concellos de Curtis, Sobrado, Vilasantar, Aranga, Mesía e Oza-

Cesuras. Nel veñen a traballar na actualidade unha ducia de traballadores (logo de 

seren  despedidos con anterioridade tres) cuxas tarefas –segundo recolle o convenio 

de colaboración subscrito pola Xunta coa FEGAMP – consisten en realizar desbroces, 

atender emerxencias e participar nos dispositivos de loita contra os incendios 

forestais. 

Malia o disposto no convenio, este GES, a plantilla que o forma, carece  dun protocolo 

de traballo, non ten o entrenamento físico necesario, descoñece a toponimia e os 

lugares de difícil acceso da súa área de traballo e ignora os hidrantes e o seu estado; 

de feito, a falla de formación específica é tal que dispoñen dun explosímetro novo para 

o que non recibiron formación algunha. Difícil traballo é o das emerxencias como para 

ter que afrontalo tan en precario. 

Esa plantilla, por exemplo, recibiu tarde os traxes de intervención e os cascos de 

seguridade, pero teñen que compartir algo tan necesario e básico como son as ERA, os 

equipos de respiración autónomos. Faltan na equipación dun grupo de traballo destas 

características elementos tan básicos como os dunha padiola de pas, arneses e 

salvavidas. 
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Con este panorama, pouco alentador respecto o que tería que ser unha prioridade das 

administración públicas, resulta que o común do seu traballo nada ten que ver coas 

tarefas recollidas no convenio Xunta-FEGAMP.  Esa ducia de traballadores  adícan o 

seu tempo de traballo – o que lles resta libre logo das coaccións e amenazas que 

queren agochar todo o que as administracións públicas fan mal -  a acondicionar 

parques e xardíns, o campo de fútbol de Curtis, o igrexario de san Roque de Xabriño, a 

limpeza do recinto feiral de Curtis tanto as do comercio como as do gando, a limpeza 

dalgún alcantarillado, caso do do edificio do cuartel da Garda Civil, etc., tarefas todas 

elas realizadas – non no seu tempo libre – e si cando se atopan na quenda de garda 

para as emerxencias. Instructivo resulta a lectura da crónica publicada no xornal La Voz 

de Galicia co título “Yo no me metí en el GES para lavarle el coche al concejal”.  

Esta situación intolerable, ateigada da ineficacia a que condenan os responsables 

públicos ao GES, hai que engadirlle  os abusos de poder  cun cuadrante anual de horas 

de traballo abusivo, onde cada traballador realiza preto de 300 horas extraordinarias  

que non se aboan; circunstancia ilegal e que ademáis é vergoñenta cando temos a taxa 

de paro por riba do 20%, e cando neste GES xa se despediu a 3 traballadores. 

Traballadores que queren cumprir coa súa laboura naquelas tarefas que por norma 

teñen encomendadas, sin abusos, sin clientelismos, sin coaccións e amenazas… todo o 

que alenta ou permite a Xunta de Galicia coa súa nefasta política nesta materia. 

Así vai polo rego da ineficacia e dos abusos ilegais os cartos públicos, que para o 

financiamento dos GES achegan Xunta (60%), FEGAMP (20%) e os propios concellos 

(outro 20%). Regato que semella ser un río, porque as denuncias acreditadas sobre o 

GES de Curtís semella que poden predicarse o comportamento doutros moitos GES do 

país. 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Coñece a Xunta de Galicia a situación denunciada sobre as tarefas 

efectivamente realizadas no GES  de Curtis, que no se corresponden en 

absolutos coas encomendadas no convenio subscrito entre Xunta e FEGAMP? 

Que actuación correctoras vai emprender a Xunta? Vai depurar algunha 

responsabilidade política por esa neglixencia? 

- Coñece a Xunta a falla de equipamentos, formación, entrenamento que sufre a 

plantilla? Vai adoptar a Xunta medidas para colmar ese conxunto de 

deficiencias? Vai depurar algunha responsabilidade política por tamañas 

neglixencias? 
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- Interésalle á Xunta a situación de abusos nas xornadas laborais da plantilla? Vai 

adoptar algunha medida para evitalos e sancionar a quen corresponda por tales 

irregularidades? 

- Sabe a Xunta das coaccións e amenazas que penden sobre os traballadores logo 

de se facer público nos medios e redes sociais o escándalo da súa situación? Vai 

abrir unha investigación para depurar responsabilidades de as houber? 

- Contempla a Xunta realizar unha auditoría sobre o conxunto das insuficiencias e 

irregularidades que acontecen en todos os GES  do país? 

 

En Compostela, a 27 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 27/08/2015 12:10:03 
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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, presentan a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en comisión. 

 

Segundo ven de denunciar a asociación ecoloxista ADEGA, as obras das 

centrais hidroeléctricas de Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo promovidas 

por Ferroatlántica S.L. que se están a desenvolver na bacía do río Xallas, están a afectar 

negativamente a especies protexidas (vulnerábeis e en perigo de extinción segundo o 

Catálogo galego de especies ameazadas), así como a hábitats de interese europeo e 

prioritario consonte a Directiva 92/43CEE. 

Un informe asinado por 11 investigadores e investigadoras das tres 

universidades galegas debruza os impactos das obras sobre a biodiversidade protexida. 

Asío segundo estes científicos e científicas son milleiros de metros cadrados de 

carballeira e bosque de ribeira (hábitats de interese europeo e prioritario) ao longo dun 

treito de máis de 2 km de río foron destruídos, incluída unha parte da Devesa de 

Anllares, o bosque atlántico máis occidental de Europa. Especies de flora ameazada 

asociadas a estes hábitats foron tamén eliminadas, incluíndo o raro Isoetes fluitans, o 

fento de auga, endémico de Galiza e considerado en perigo de extinción. 

 

Estamos ante unha denuncia que reverte enorme gravidade razón pola que 

formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 
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-Ten constancia a Xunta de Galiza da denuncia formulada pola asociación 

ecoloxista ADEGA? 

-Que valoración lle merece a mesma? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza paralizar as obras das centrais hidroeléctricas de 

Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo promovidas por Ferroatlántica S.L. que se 

están a desenvolver na bacía do río Xallas? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 12:34:07 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 12:34:14 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas do Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

comisión, relativa á non concesión de prórroga á permanencia de ENCE e ELNOSA na 

ría de Pontevedra 

 

O Partido Popular ten realizado todos os esforzos, ten posto toda a maquinaria 

administrativa e lexislativa dos seus gobernos ao servizo da permanencia de ENCE-

ELNOSA na ría de Pontevedra, leva moitos anos de acordo cos intereses da empresa, 

tentando consolidar o complexo industrial de ENCE en Lourizán. 

Neste obxectivo realizou a modificación  en 2013 da Lei de Costas para 

posibilitar a prórroga da concesión máis alá do 2018, a publicación, en outubro do 2014 

do regulamento de desenvolvemento da Lei de Costas e a Resolución de Costas,en xullo 

de 2015, sobre a situación da actual concesión.O último episodio é a ratificación por 

parte do Servizo provincial de Costas, en agosto 2015, da vixencia da concesión, unha 

decisión claramente política na que molesta máis un campo de fútbol ao que que non se 

lle ratifica esa vixencia. 

Todas as modificacións lexislativas realizadas polo Partido Popular permítenlle 

a ENCE solicitar a prórroga da concesión para garantir a súa permanencia na ría de 

Pontevedra. 

Prórroga, que de concederse, significará unha privatización encuberta do 

dominio público de tod@s @s galeg@s, por moitos anos, todo en beneficio dunha 

entidade privada, contaminante e que está a impedir o crecemento económico e social 
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da comarca de Pontevedra. 

As actuacións e a complicidade do Goberno do Partido Popular conducen a 

permitir que os intereses dun grupo empresarial privado condicionen o futuro da ría de 

Pontevedra ata ben andado o século XXI. 

O Partido Popular debe aclarar que está a negociar coa empresa pasteira para 

facerlle un agasallo que se pode valorar en máis de mil millóns de euros(aforro da nova 

instalación,  consecución de novos terreos noutra ubicación, deixar de ter auga gratis...) 

Resultan sorprendentes as declaracións feitas recentemente polo Conselleiro de 

Industria nas que asimilaba a situación de ELNOSA coa de ENCE, despois do Goberno 

galego ter reiterado que a AAI de ELNOSA, anulada por sentenza do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galiza, supoñía a caducidade da mesma no ano 2016. 

A Xunta de Galiza elaborou e aprobou definitivamente en febreiro de 2011 as 

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o plan territorial integrado denominado 

Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). 

A lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galiza 

(LOTG), configura as DOT como instrumento de carácter global, expresión da política 

territorial que constitúe o marco xeral de referencia. Nelas establécense as pautas 

espaciais de asentamento das actividades, consonte ás políticas sociais, económicas e 

culturais emanadas da comunidade, con integración, si é o caso, as emanadas desde o 

Estado así como as propostas que xurdan desde las entidades locais.  

As DOT definen, xa que logo, o modelo territorial da Galiza que orienta as 

actuacións sectoriais proporcionando criterios territoriais e ambientais,no que atinxe ao 

complexo ENCE-ELNOSA determina: 

“(...)Requírese unha reordenación dos usos, trasladando cara a outros 
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emprazamentos instalacións e actividades que non precisan localizarse xunto ao mar e 

que na actualidade significan un elevado custe de oportunidade. É  o caso de 

numerosas actividades industriais, a máis importante das cales é a gran planta de 

celulosa que limita a conexión de Pontevedra coa marxe meridional da súa ría”. 

 “....Neste contorno evitarase, na medida do posible e con carácter xeral, a 

localización de usos industriais e infraestruturais xeradores de impacto ou que non 

teñan a necesidade de localizarse xunto ao mar para garantir a súa viabilidade”. 

Segundo o POL, as instalacións que nos ocupan intégranse no eido dun ámbito 

de recualificación nunha “área continua de mellora ambiental e paisaxística” con 

incidencia de corredores. A regulación deste ámbito está recollida na disposición 

adicional terceira do POL. 

O Goberno galego ten competencias exclusivas en ordenación do territorio, 

competencias recoñecidas nos artigos 148-149 da Constitución, no artigo 27 do Estatuto 

de Autonomía de Galiza, e ratificadas por sentenza  do Tribunal Constitucional, 61/97.  

Polo tanto a Xunta de Galiza ten instrumentos legais para impedir a 

consolidación da empresa pasteira na ría de Pontevedra, o que fai impensábel que emita 

un informe medioambiental favorábel a unha hipotética prórroga da concesión de 

ENCE-ELNOSA. 

 

Por todas as razóns expostas formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Por qué razón o Goberno galego non exerce as súas competencias exclusivas en 

ordenación do territorio,  recoñecidas nos artigos 148-149 da Constitución, no artigo 27 

do Estatuto de Autonomía de Galiza, e ratificadas por sentenza  do Tribunal 
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Constitucional, 61/97 para non permitir a permanencia de ENCE-ELNOSA na ría de 

Pontevedra? 

-Cal é a xustificación do cambio de posición do Goberno galego, que tras 

reiterar que a AAI de ELNOSA supoñía a caducidade da mesma en 2016 agora asimila a 

súa situación á de ENCE? 

-Que valoración fai de que o Servizo provincial de Costas ratifique a vixencia da 

concesión de ENCE  e non a dun campo de fútbol situado tamén en Lourizán? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 12:54:22 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 12:54:34 
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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 Comisión 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandería e Montes. 

 
O sector lácteo galego está atravesando unha das maiores crises da súa 

historia, sendo unha realidade que podemos enmarcar esta situación 

dentro dun contexto Europeo, non e menos certo que a situación en 

Galicia e moito peor que no resto do Estado, e por suposto moito peor 

que no resto de Europa.  

 

A converxencia de factores como  o escenario internacional, a 

liberalización da produción a nivel europeo, a ineficacia das medidas 

correctoras que se desenvolveron na normativa estatal, a ausencia dun 

tecido industrial que xere valor engadido ó noso produto, a nula 

capacidade política da Xunta de Galicia para liderar este proceso, 

desembocaron na crise perfecta que de non atallarse de xeito inmediato 

vai a levar por diante a moitas das nosas explotacións, e con elas 

quizais o último sector vertebrador do territorio en moitas comarcas 

galegas. 

 

Nestes últimos meses asistimos en Galicia a feitos paradigmáticos, así 

onde o prezo do leite é o máis baixo de Europa, é o único lugar onde se 

deron casos claros de ameaza real de non recollida do produto. Onde 

tratándose dun mercado nacional deficitario como é o do Estado 

español, e cos prezos pagados ao produtor moi inferiores aos dos nosos 

países veciños, sen embargo os nosos produtos non son capaces de 

competir cos de outros estados en moitos casos, e noutros simplemente 

non existe nin sequera quen compita.  

 

Isto pon de manifesto a ausencia dunha estratexia do sector, sen dúbida, 

pero sobre todo dunha ausencia de estratexia política por parte do 

Goberno do Estado e que debería estar liderada polo que este sector 

representa aquí pola Xunta de Galicia, do mesmo xeito que no resto de 
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países as estratexias, as solucións, as axudas, son lideradas polos seus 

respectivos gobernos. 

 

Pola contra o Goberno galego ata fai soamente apenas un mes negaba 

sistematicamente que existise tal problema, cando fai un ano se falaba 

disto a conselleira de Medio Rural fuxía do debate, cando era a hora de 

prever e cando aínda había tempo de tomar medidas que evitaran ou en 

todo caso minoraran a gravidade desta situación os produtores, os 

axentes do sector, as cooperativas, as organizacións agrarias, os grupos 

da oposición non eran escoitados nin tidos en conta polo Goberno 

galego.  

 

O sector leva dous meses de mobilización continua, foron moitas as 

manifestacións e tractoradas en moitas comarcas galegas, sen embargo 

asiste impasible esperando unha resposta clara e contundente por parte 

dos gobernos que non acaba de albiscar, tras o interese dunha reunión 

vén sempre a frustración dos resultados da mesma, onde os 

representantes dos gobernos aínda que din “entender o problema” 

manifestan a súa incapacidade para achegar solucións. 

 

O 10 de setembro se celebra un Consello de Ministros de Agricultura da 

Unión Europea, para analizar o problema deste sector a nivel europeo. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas: 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas: 

 

1.ª) Que propostas trasladou a Xunta de Galicia a través do 

MAGRAMA en dito Consello? 

 

2.ª) Que decisións se tomaron e en que medida van a afectar ás 

explotacións galegas? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

  Asdo.: Pablo García García 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Ramón Val Alonso 
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  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 27/08/2015 12:56:59 

 
Raúl Fernández Fernández na data 27/08/2015 12:57:05 

 
José Ramón Val Alonso na data 27/08/2015 12:57:14 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión, relativa aos criterios de 

xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

 

O Parque Nacional Marítimo Terrestre dás Illas Atlánticas de Galiza, é o 

primeiro e único espazo con esta categoría na Galiza e o segundo no estado español de 

carácter marítimo-terrestre. O Parque Nacional comprende os arquipélagos de 

Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes e o espazo marítimo que os rodea, constituíndo esta 

franxa mariña o 86% da superficie total protexida e foron declaradas Parque Nacional 

no ano 2002 como unha das mellores mostras dos ecosistemas propios das costas e 

fondos mariños atlánticos. 

As súas augas e espazos terrestres  acollen ecosistemas de gran valor, pero 

susceptíbeis de ser alterados e destruídos se non se regulan de forma axeitada as 

actividades que se levan a cabo neste espazo. De feito véñense realizando críticas á 

xestión do Parque e a ausencia de elementos básicos para a súa conservación e xestión. 

Sinálase entre as deficiencias a ausencia de Plan de usos e xestión, falta de inversións en 

conservación, singularmente para frear flora exótica invasora e a falta de estudos e 

actuacións para frear o declive de especies. Chama a atención que se denuncia que o 

Corvus monedula, tivo un descenso do 90% da súa poboación nos últimos 25 anos ou a 

preocupación pola diminución das poboacións do cormorán moñudo e da gaivota 

patiamarela. 
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Hai que lembrar que a declaración como Parque Nacional implica unha serie de 

obrigas á administración pública, entre as que destaca: 

a) Protexer a integridade de ecosistemas ligados a zonas costeiras e á plataforma 

continental da rexión eurosiberiana. 

b) Asegurar a conservación e recuperación, no seu caso, dos hábitats e as 

especies, así como a preservación da diversidade xenética. 

c) Asegurar a protección, recuperación, fomento e difusión dos seus valores 

ambientais e do seu patrimonio natural, regulando de forma compatible coa súa 

conservación tanto a actividade investigadora e educativa coma o acceso dos visitantes. 

d) Promover e apoiar no interior do parque as actividades tradicionais 

compatibles coa protección do medio natural. 

e) Achegar ao patrimonio común unha mostra representativa do ecosistema 

litoral da rexión eurosiberiana, incorporando o Parque Nacional marítimo-terrestre das 

Illas Atlánticas de Galiza aos programas nacionais e internacionais de conservación da 

biodiversidade. 

A Lei 15/2002 tamén establece no seu artigo 9 que o instrumento para a 

planificación das xestión do Parque será o Plan de uso e xestión. In documento que non 

se elaborou a pesar de fixarse que tiña que estar aprobado un ano após a entrada en 

vigor da citada lei. 

Ante esta situación urxe actuar con rigor para garantir a conservación dun 

espazo singular e único. 
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Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Considera a Xunta que está cumprindo a legalidade vixente no relativo á 

conservación e xestión deste espazo? 

-Que razóns motivan que se careza do instrumento básico de xestión previsto na 

lei vixente? 

-Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para garantir a conservación das 

especies e hábitats no Parque Nacional das Illas Atlánticas? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 13:05:42 
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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 Comisión, relativa ao servizo de estiba e desestiba no Porto de Brens 

(Cee). 

 

O 28 de xaneiro de 2005, Portos de Galicia, os representantes das empresas 

Ferroatlántica e Caolins de Vimianzo e a representación dos traballadores, aprobaron o 

“Pacto Regulador das condicións laborais subscrito entre o ente público “Portos de 

Galiza”, as empresas cargadoras e os traballadores do servizo de estiba e desestiba 

dos Portos de Cee, Corcubión e Laxe” e na mesma reunión “Portos de Galicia” e os 

representantes dos traballadores acordan aprobar integramente o “Preacordo de axuste 

de plantilla subscrito entre o ente público e a representación dos traballadores do 

servizo de estiba e desestiba dos Portos de Cee, Corcubión e Laxe”. 

En virtude destes acordos, e en cumprimento de resolucións xudiciais que 

declararon de aplicación ao colectivo de traballadores do servizo de estiba e destiba 

destes portos o III acordo para a regulación das relacións laborais no sector portuario, 

a plantilla do servizo de estiba e desestiba ficou reducida a 11 traballadores, todos os 

traballadores pasaron a ser fixos de plantilla, fixouse un criterio estrito de rotación 

buscando a equiparación de xornadas e establecéronse as seguintes obrigas  dos 

consignatarios e cargadores: 

“Para poder desenvolver coa máxima efectividade os traballos de estiba e 

desestiba as empresas asinantes do presente acordo comprométense a solicitar a 

“Portos de Galicia” cunha antelación mínima suficiente o persoal que soliciten. 
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Unicamente poderán contratar directamente traballadores en supostos excepcionais e 

sempre e cando “Portos de Galicia” non dispoña dos traballadores solicitados. Estas 

contratacións deberán realizarse mediante oferta presentada na Oficina de Emprego 

correspondente, que terá que ir necesariamente acompañada de certificación emitida 

por “Portos de Galicia” que acredite a imposibilidade de prover os traballadores 

necesarios para o servizo solicitado.”  

 

Porén, dende a sinatura dos devanditos acordos ata hoxe os incumprimentos por 

parte de Portos de Galicia e das empresas cargadoras cada vez son máis frecuentes e de 

maior gravidade. 

Dunha banda, por parte de Portos de Galicia, semella existir un deseño para que 

o servizo esmoreza. Así, pese ao incremento de tráfico no porto de Brens, non se repón 

a plantilla. A consecuencia é que o cadro de persoal do servizo de estiba e desestiba 

ficou reducido a catro traballadores, froito das xubilizacións que se produciron. 

Doutra banda, as empresas cargadoras cada vez con maior frecuencia contratan 

directamente traballadores para os labores de estiba e desestiba, incumprindo o acordo 

que establece que ”unicamente poderán contratar directamente traballadores en 

supostos excepcionais e sempre e cando “Portos de Galicia” non dispoña dos 

traballadores solicitados”.  

Ademais, Portos de Galicia abstense de velar polo cumprimento da legalidade 

para evitar estas prácticas de intrusismo nos seus portos pese a que compiten 

deslealmente cos seus propios servizos de estiba e desestiba.  

A xuízo deste Grupo Parlamentar é incomprensíbel e inadmisíbel que Portos de 

Galicia incumpra as súas obrigas, causando un grave prexuízo a un servizo que debería 

ser unha fonte de ingresos para este Ente Público. 
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Ademais, o importante investimento feito no Porto de Brens e o incremento do 

seu tráfico debería contribuír a xerar emprego na propia comarca, evitando o intrusismo 

das empresas cargadoras que traen ao seu propio persoal para os labores de estiba e 

desestiba. 

 

Por todo o devandito, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en Comisión: 

-É coñecedora a Xunta de Galiza da situación descrita? 

-É coñecedora a Xunta de Galiza das prácticas de intrusismo das empresas 

cargadoras? 

-Por qué Portos de Galicia non asegura o cumprimento  do acordo que establece 

que as empresas cargadoras ”unicamente poderán contratar directamente traballadores 

en supostos excepcionais e sempre e cando “Portos de Galicia” non dispoña dos 

traballadores solicitados”? 

-Por qué Portos de Galicia non asegura o cumprimento  do acordo que establece 

que as contratacións directas e excepcionais das empresas cargadoras “deberán 

realizarse mediante oferta presentada na Oficina de Emprego correspondente e terán que 

ir necesariamente acompañada de certificación emitida por “Portos de Galicia” que 

acredite a imposibilidade de prover os traballadores necesarios para o servizo 

solicitado”? 

-Por qué Portos de Galicia non asegura o mantemento da plantilla do servizo de 

estiba dos portos de Cee, Corcubión e Laxe, repoñendo as baixas producidas? 

-Por qué Portos de Galicia non defende un servizo que debería de ser unha fonte 

de ingresos para o propio ente público? 
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-Non considera a Xunta de Galiza que o importante investimento feito no Porto 

de Brens e o incremento do seu tráfico debería contribuír a xerar emprego na propia 

comarca, para o que é necesario evitar as prácticas de intrusismo das empresas 

cargadoras? 

-Qué volume de tráfico rexistrou o Porto de Brens en 2012? 

Qué volume de tráfico rexistrou o Porto de Brens en 2013? 

-Cales son as estimacións de tráfico para este porto no futuro? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

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 27/08/2015 13:12:43 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:12:46 
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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 Comisión, relativa o control das visitas 

no Pazo de Meirás, declarado Ben de Interese Cultural pola Xunta de Galiza. 

 

Os incumprimentos reiterados e contumaces da propiedade do Pazo de 

Meirás, declarado BIC pola Xunta de Galiza e polo tanto coas obrigas de 

apertura ao publico que establece a Lei 8/1995 de 30 de outubro do Patrimonio 

Cultural de Galiza, foron obxecto de deferentes iniciativas por parte do Grupo 

Parlamentar do BNG. 

Por citar unha, a pregunta para resposta escrita nº 7525, a iniciativa de 

Ana Belén Pontón Mondelo e  Francisco Xesús Jorquera Caselas, sobre o 

“incumprimento do réxime establecido para as visitas ao pazo de Meirás, 

publicada no BOPG nº 102, do 15 de maio de 2013. 

Os incumprimentos veñen de vello, son reiterados, e nos últimos días os 

medios de comunicación facíanse eco de que se impediu o acceso a unha persoa 

con discapacidade física, ao parecer porque as rodas da cadeira, que lle permiten 

desprazarse, poderían raiar a madeira do chan dos locais a visitar. 

120196



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

Este é un feito humillante non só para a persoa afectada, senón tamén para 

o conxunto da sociedade que contempla atónita como os herdeiros do Ditador 

seguen a facer o que lles da a gana, co silencio cómplice e mesmo co 

consentimento por omisión do propio  goberno da Xunta, facendo bo o dito de 

“quen cala outorga”. 

Este feito grave é outro desafío intolerable ao poder político galego que 

debería ser sancionado como se merece. 

O Grupo Parlamentar do BNG non ten coñecemento de que o Goberno da 

Xunta teña tomado ningunha medida en relación con estas situacións de todo 

punto lamentables e incluso contrarias neste último caso aos máis elementais 

dereitos das persoas, como é a non discriminación pola condición física. 

 

Por todo o devandito formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Ten adoptado a Consellería de Cultura algunha das medidas 

sancionadoras previstas na Lei 8/1985 de 30 de outubro do Patrimonio Cultural 

de Galiza para o caso de graves incumprimentos no réxime de visitas, vistos os 

reiterados incumprimentos que se veñen producindo ano tras ano no Pazo de 

Meirás?  

2.- Ten previsto a Consellería de Cultura adoptar medidas que impidan a 

vulneración de dereitos fundamentais das persoas como é impedir o acceso dun 

discapacitado físico á visita do BIC Pazo de Meirás? 
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3.- Abriu a Consellería de Cultura o correspondente expediente para 

sancionar polas condutas descritas aos propietarios do BIC Pazo de Meirás? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

 

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 27/08/2015 13:14:29 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:14:40 
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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 Comisión, relativa á supresión da liña de autobús entre A Coruña e Santa María de 

Vigo (Cambre). 

Ata o día 11 de Xaneiro de 2014 a empresa ASICASA viña realizando a 

denominada ruta 179, que partía da Estación de Autobuses da Coruña e chegaba até a 

parroquia de Santa María de Vigo (Cambre), limítrofe co concello de Carral, e á inversa no 

sentido de volta. 

Trátase dunha liña histórica que vertebrou durante décadas a comunicación de boa 

parte das parroquias rurais do concello de Cambre, tanto coa capital municipal como coa 

cidade da Coruña. 

A liña percorría o traxecto A Coruña Estación–Edificio Administrativo da Xunta en 

Monelos–Monelos–Castrillón–Eirís–Alcampo–Portádego–A Corveira–Fonteculler-Acea da 

Ma–O Burgo–Almeiras–A Telva–Mesón Vasco–Escola de música de Sigrás–Os Campóns–

Arrigada–Estación de tren de Cambre–Cambre–A Patiña–Cela–entrada de Meixigo–Lema–

Brexo–A Lapa–Santa María de Vigo. 

Ademais non houbo, nin por parte da empresa concesionaria nin por parte da Xunta 

de Galiza, ningunha comunicación pública oficial da supresión da liña nin información 

directa aos viaxeiros. Moitos usuarios acudiron o pasado 13 de xaneiro a agardar un bus 

que nunca chegou. 

A supresión da liña perxudica aos sectores sociais máis desfavorecidos (estudantes, 

parados/as, xubilados/as...), así como ao continxente de traballadores/as que lograba cadrar 
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horarios para facer uso do bus suprimido. A eliminación do servizo suporá unha maior 

utilización de vehículos particulares e unha complicación crecente da problemática do 

tráfico.  

A Xunta de Galiza non pode permitir que as empresas actúen como se foran as 

propietarias dos dereitos sobre as liñas das que son concesionarias, modificando servizos, 

percorridos e frecuencias ao seu gusto sen o máis mínimo control por parte da Xunta. 

O Goberno galego ten a obriga de exercer as competencias que a lei autonómica lle 

asigna para controlar e fiscalizar a situación do transporte colectivo de viaxeiros/as por 

estrada, esixindo o cumprimento das condicións establecidas na concesión e protexendo os 

dereitos e intereses dos/as usuarios/as. 

Ademais existen solucións, sen suprimir a liña, que permitirían reducir custos, 

optimizar horarios e mellorar o servizo, fusionando as liñas 179 (A Coruña-Cambre-Santa 

María de Vigo) e 184 (A Coruña-Carral-Santa María de Vigo), e transformándoas nunha 

liña circular que permitise non só a comunicación coa Coruña senón tamén a 

intercomunicación entre Cambre e Carral. 

 

Por todo o devandito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Autorizou a Xunta de Galiza a supresión por parte da empresa ASICASA da 

denominada ruta 179, unha liña de autobús que tiña como cabeceira a Estación de 

Autobuses da Coruña e chegaba até a parroquia de Santa María de Vigo (Cambre), 

limítrofe co concello de Carral, e á inversa no sentido de volta? 

-En caso afirmativo, por qué razón? 

-Por qué non houbo ningunha comunicación pública nin se informou aos 
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usuarios/as da devandita supresión? 

-Vai demandar a Xunta de Galiza o inmediato restablecemento da liña tendo en 

conta a súa importancia para vertebrar a comunicación de boa parte das parroquias 

rurais do Concello de Cambre, tanto coa capital municipal como coa cidade da Coruña? 

-Vai demandar a Xunta de Galiza o inmediato restablecemento da liña tendo en 

conta que a súa supresión prexudica aos sectores sociais máis desfavorecidos e a 

eliminación do servizo suporá unha maior utilización de vehículos particulares e unha 

maior saturación do tráfico? 

-Vai demandar, ademais, melloras no servizo como unha mellor coordinación 

horaria coa liña 178 entre A Coruña e Cambre?  

-Considerou a Xunta de Galiza a conveniencia de fusionar as liñas 179 e 184 (A 

Coruña-Carral-Santa María de Vigo), transformándoas nunha liña circular?  

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G. P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G. P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 13:18:35 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:18:41 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao 

abeiro do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión. 

 

A taxa de desemprego en Ferrol é do 32%, unha das máis altas de Europa, tras 

duplicarse nos últimos tres anos. A destrución de emprego corre parella á destrución do 

tecido industrial da comarca. Nese contexto, a actual situación na que se atopa a 

construción naval resulta intolerable para esta cidade e para Galiza, por se trataren dunha 

industria vital para a nosa economía e a nosa propia subsistencia. 

Con este panorama de fondo a falta de investimentos por parte de Navantia-Ferrol 

pode provocar a expulsión da empresa do mercado da área de reparacións. Segundo acaba 

de facer público a CIG isto pode agravar aínda máis o deterioro desta área de negocio 

froito das políticas de centralización. Neste momento, as políticas que se están a implantar 

na empresa, de aprovisionamentos e organización interna centralizada, apuntan cara un 

futuro incerto no negocio de reparacións que se agrava pola falta de investimentos nesa 

área.  

No mercado mundial, onde se configuran dous grandes escenarios: un conformado 

pola zona de Oriente (Asia, Arabia...) e outro que é a zona atlántico-mediterránea, urxe 

unha xestión descentralizada para Navantia-Ferrol que dote de autonomía á Ría de Ferrol. 

Ante esta situación a nivel mundial, de incremento da demanda no sector de reparacións e 

grandes transformacións, e a constatación de que en Europa estanse a mercar estaleiros 

para transformalos en grandes centros de reparacións, que son serios competidores de 
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Navantia, xa que os investimentos van dirixidos a adecuación dos mesmos ás dimensións e 

esixencias dos novos buques. Pola contra, en Navantia seguen agardando polo dique 

flotante, tantas veces prometido polo PP en campañas electorais.  

Asemade, a política actual da empresa de centralización das operacións, tanto de 

contratación como de subcontratación, é letal para Navantia-Ferrol. Resta axilidade, 

característica imprescindíbel nun mercado que necesita de rapidez nas ofertas e 

orzamentos, burocratiza os procesos producindo unha asfixia económica á pequena 

empresa auxiliar da zona, xa que produce unha atraso nas ordes de pago, moitas delas a 

espera da execución dende as oficinas centrais. A consecuencia última é a perda de 

emprego e a precarización do emprego restante e das condicións socio-laborais.  

Outro tanto ocorre nos procesos de aprovisionamento e nas certificacións de calidade 

e asistencias técnicas. Ante isto o Goberno galego permanece inactivo e tapa os ollo ante 

este desmantelamento da organización territorial, que afasta aínda máis calquera iniciativa 

política que se puidera propiciar dende a administración autonómica. 

 

Por todo isto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

1.- Que accións realizou o Goberno galego encamiñadas a dotar dunha xestión 

descentralizada a Navantia-Ferrol? 

2.- Cando medidas adoptou o Goberno galego para participar no consello de 

administración de Navantia? 

3.- Que orzamento contempla o IGAPE para contribuír ao financiamento da 

industria auxiliar do naval? 
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4.- Como valora o Goberno a situación da area de reparacións de Navantia? 

5.- Pensa o Goberno desenvolver algunha acción para impulsar o dique flotante de 

Ferrol? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/08/2015 13:21:14 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:21:19 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputados 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 comisión, relativa á necesidade dun compromiso activo para evitar os 

desafiuzamentos e para asegurar a efectividade do dereito de todos/as os/as cidadáns/ás 

a unha vivenda digna. 

A crise económica e as súas dramáticas consecuencias sociais está provocando 

que moitos cidadáns no noso país non poidan ver garantido na práctica o dereito a unha 

vivenda digna. 

Desde o comezo da crise económica miles de cidadáns que accederon a unha 

vivenda por medio de préstamos hipotecarios están atravesando unha delicada situación 

que lles impide facer fronte ao vencemento dos créditos, véndose abocados a perder a 

súa vivenda. 

Para facer fronte a este grave problema social é imprescindíbel que a Xunta de 

Galiza teña un compromiso activo para evitar os desafiuzamentos e para asegurar a 

efectividade do dereito de todos/as os/as cidadáns/ás a unha vivenda digna.  

Por todo o devandito formúlase a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Comisión: 

- Vai demandar a Xunta de Galiza do Goberno do Estado a modificación da Lei 

1/2013 para reformar os procesos de execución hipotecaria, cando o debedor actuou de 

boa fe e o inmoble hipotecado é a súa vivenda habitual?  

- Vai demandar a inmediata paralización de todos os expedientes de 

desafiuzamento en trámite no noso país? 
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- Vai esixir que o Goberno do Estado obrigue a todas as entidades bancarias a 

anular, con carácter retroactivo, as cláusulas bancarias abusivas e os contratos ilegais, 

especialmente as cláusulas solo das hipotecas e os contratos de seguros dos tipos de 

interese dos préstamos? 

- Vai impulsar un parque de vivendas sociais que faga efectivo o dereito de 

todo/a cidadán/a a acceder a unha vivenda digna? 

 - Vai demandar que se esixa ás entidades bancarias e de aforro que as vivendas 

baleiras da súa propiedade pasen a formar parte da mesma para o aluguer social ou a 

venda a prezo taxado? 

- Vai impulsar con carácter inmediato o Fondo Social de Vivenda, cos recursos 

orzamentarios suficientes para, entre outras medidas, garantir subsidiar as rendas de 

aluguer ás familias desafiuzadas con menores ao seu cargo, nos casos de risco de 

desintegración familiar ou perda de custodia por carecer de domicilio familiar? 

- Vai instar a adopción das medidas necesarias para que os/as cidadáns/ás 

afectados/as por esta situación teñan acceso á Xustiza gratuíta, para que se axilicen os 

procesos xudiciais e para asegurar a debida atención aos/ás cidadáns/as afectos/as por 

estas situacións nas Oficinas de Consumo da Xunta de Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 27/08/2015 13:25:06 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:25:12 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín 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 Comisión, relativa á situación na provincia da Coruña da 

tramitación de novas solicitudes de alta nas prestacións da RISGA, correspondentes ao 

presente ano 2014. 

 

Segundo informacións ás que tivo acceso o Grupo Parlamentar do BNG, no 

presente ano 2014 non se produciu ningunha alta nova na prestación do RISGA na 

provincia da Coruña. Segundo estas informacións, existen 100 novas solicitudes de alta 

nas prestacións pendentes de fiscalización económica, o que significa que no mellor dos 

casos os/as solicitantes poderán cobrar a prestación a partir do mes de novembro, pese a 

terse iniciado a tramitación  das solicitudes a principios do presente ano. 

Este retraso é escandaloso, tendo en conta a dramática situación persoal e 

familiar de moitos/as solicitantes, e os alarmantes índices de pobreza e exclusión social 

existentes no noso país. 

O Grupo Parlamentar do BNG ten denunciado en distintas iniciativas situacións 

que dificultan a adecuada atención a estas demandas, como a eliminación da atención 

prestada por persoal técnico especializado en servizos sociais na Unidade Técnico- 

Administrativa da Renda de Integración Social da Coruña (Pregunta para resposta oral 

en comisión número 22469, convertida en pregunta para resposta escrita por 

finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2014). 
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O Goberno da Xunta, en resposta escrita nº 25646 afirma textualmente que os 

cambios na devandita unidade técnico administrativa teñen por obxectivo “mellorar a 

eficacia e eficiencia dos equipos de traballo para atender as necesidades e demandas 

da cidadanía, moi especialmente para dar a resposta adecuada ás súas solicitudes no 

menor tempo posible, posto que se trata de resolver procesos promovidos por persoas 

en situacións de especial vulnerabilidade.” 

Resulta incomprensíbel como pode mellorarse a eficacia e eficiencia dos 

equipos de traballo para atender as necesidades e demandas da cidadanía prescindindo 

de persoal experto en servizos sociais, pois afecta negativamente á atención, 

seguimento, valoración, intervención e coordinación administrativa na resposta social e 

pública que debe de ter a grave e delicada situación persoal e familiar que tanta xente 

esta a atravesar nestes tempos. De feito esta situación motivou que un colectivo de 

persoas integrado por traballadoras/es, usuarios/as e profesionais titulados/as en traballo 

social presentase no rexistro da Consellería de Traballo e Benestar da cidade da Coruña 

un escrito avalado con cerca de 2000 sinaturas solicitando a reposición na Unidade 

Técnico Administrativa da RISGA da Coruña dos/as traballadores/as sociais e 

profesionais expertos en servizos sociais. 

 

Por todo o devandito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión, relativas á situación na provincia da Coruña da tramitación de novas 

solicitudes de alta nas prestacións da RISGA, correspondentes ao presente ano 2014. 

-Cantas altas novas na prestación do RISGA producíronse na provincia da 

Coruña en 2014? 

-Cantas novas solicitudes de alta nas prestacións están pendentes de 

fiscalización económica? 

120210



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

-Que retraso se vai producir no cobro da prestación dende o inicio da 

tramitación da solicitude? 

-Considera a Xunta de Galiza que a situación descrita é un exemplo de 

“eficacia e eficiencia para atender as necesidades e demandas da cidadanía”?. 

-Considera a Xunta de Galiza que “pode mellorarse a eficacia e eficiencia dos 

equipos de traballo para atender as necesidades e demandas da cidadanía” 

prescindindo de persoal experto en servizos sociais? 

-Non considera, en cambio, que esta situación afecta negativamente  á atención, 

seguimento, valoración, intervención e coordinación administrativa na resposta social 

e pública que debe de ter a grave e delicada situación persoal e familiar que tanta 

xente esta a atravesar nestes tempos? 

-Vai atender a Consellería a solicitude de reposición na Unidade Técnico 

Administrativa da RISGA da Coruña dos/as traballadores/as sociais e profesionais 

expertos en Servizos Sociais? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María do Carme Adán Villamarín na data 27/08/2015 13:27:28 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:27:34 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados 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 

comisión, relativa ás obras para cubrir a pista polideportiva do CEIP Ramón Otero 

Pedrayo de Laracha e os problemas de seguridade que están a provocar. 

 

Na actualidade están a desenvolverse as obras para cubrir a pista polideportiva 

do CEIP Ramón Otero Pedrayo (Laracha). Estas obras para cubrir a pista, construír o 

cercado, as gradas e dous aseos, pensaban executarse, polo menos as que precisaban de 

maquinaria pesada, antes do comezo do curso escolar (10 de setembro). 

Lamentabelmente as obras están a acometerse ao mesmo tempo que o alumnado acude 

ao centro conforme a xornada escolar vixente.  

Lamentabelmente xa se produciron varios accidentes como a caída de parte do 

cercado que delimita as pistas, e parte das cornisas do edificio novo do colexio. 

Estes incidentes, provocados polas obras que se están a acometer coa presenza 

dos alumnos no colexio, motivaron unha grande preocupación nas familias e 

comunidade educativa ante os problemas de seguridade detectados (pola caída da valla e 

de cascotes da cornisa), ante o ruído que ten que soportar o alumnado, e diante da 

desconfianza que poida producirse un accidente con graves repercusións para o 

alumnado. 

Moitas/os nais/pais non comprenden como non se estudou a posibilidade de 

facer as obras fora do horario escolar. Moitos/as nais/pais entenden que o ruído non é 

compatíbel cun bo rendemento escolar e están alarmados diante da presenza de 
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maquinaria pesada, camións, guindastre, estruturas metálicas,... que son necesarias para 

o remate das obras e que poden dar lugar a un accidente grave.  

O consello escolar do centro, consciente destes problemas, mesmo solicitaran a 

xornada única por entender que as obras representaban un importante risco para o 

alumnado e que compría garantir que non se debían executar ao mesmo tempo que o 

alumnado se encontraba no centro. 

O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Consellería de Educación debera 

tomar as medidas oportunas para garantir a seguridade de toda a comunidade educativa 

do CEIP Ramón Otero Pedrayo, mentres duran as obras ( parece ser que 4 ou 5 meses). 

O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Consellería de Educación debera 

tomar as medidas oportunas para minimizar calquera risco e para garantir a calidade 

educativa que recibe o alumnado. 

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

1º.- É consciente a Consellería de Educación dos problemas de seguridade que 

se produciron nas obras do CEIP Ramón Otero Pedrayo de Laracha? 

2º.- Coñece a Consellería cales foron as causas para non comezar as obras en 

xullo conforme estaba previsto? 

3º.- Comparte a Consellería a preocupación da comunidade educativa diante dos 

problemas de seguridade derivados da realización das obras ao mesmo tempo que se 

desenvolve a xornada lectiva do alumnado? 
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4º.- Coñece a Consellería cal é o problema de desprendemento de parte da 

cornisa? Puidera deberse a problemas de aluminose? 

5º.- Considera a Consellería normal que durante a xornada lectiva poida caer un 

cercado, caer parte dunha cornisa, poda continuar o ruído, circulación de maquinaria 

pesada, etc? 

6º.- Ten pensado a Consellería algunha alternativa para que as obras continúen 

en horarios non coincidentes coa xornada escolar? Considera posíbel o cambio da 

xornada escolar? 

7º.- Pode garantir a Consellería de Educación a seguridade da comunidade 

educativa do CEIP, nas condicións nas que se están a desenvolver as obras que se están 

a executar no centro? 

8º.- Que medidas ten pensado tomar a Consellería para garantir a seguridade da 

comunidade educativa durante a xornada escolar do CEIP Ramón Otero Pedrayo? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 27/08/2015 13:31:07 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:31:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez, Ana Belén Pontón Mondelo e 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e deputados do Grupo Parlamentar 

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

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, 

relativa á modificación da lexislación para facilitar a realización das obras 

necesarias para garantir a accesibilidade nos edificios de vivendas. 

 

Nas cidades e vilas galegas hai numerosos edificios de vivendas, de varios 

andares, carentes de ascensor. 

No caso concreto da cidade da Coruña, un modelo de urbanismo 

especulativo fixo que nas décadas dos 50 e 60 do século pasado se construísen 

barrios enteiros con edificios de cinco, ou incluso máis andares, carentes de 

ascensor. 

Os/as propietarios/as de vivendas que carecen de ascensor atópanse con 

enormes dificultades para instalalos, ao ter suspendido o Concello da Coruña a 

tramitación das solicitudes de expropiación que afecten aos locais situados nos 

baixos dos edificios. 

Segundo o Concello da Coruña, as razóns desta suspensión son as 

limitacións que establece a Lei estatal 8/2013, de 26 de xuño, de “rehabilitación, 

rexeneración e renovación urbanas”, pois non lexitima a expropiación para a 

instalación de elevadores en todos os casos, senón que o Concello podería 
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expropiar se, primeiro, a instalación do elevador se encadra nunha actuación de 

rehabilitación e, segundo, que tal instalación estea prevista nun plan ou 

delimitación de ámbitos de rehabilitación e ordes de execución. 

Así, o seu artigo 15 determina que os suxeitos lexitimados nunha 

actuación de rehabilitación edificatoria, de rexeneración e renovación urbanas, 

como as comunidades de propietarios, poderán "Ser beneficiarios de la 

expropiación de aquellas partes de pisos o locales de edificios, destinados 

predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de propiedad 

horizontal, que sean indispensables para instalar los servicios comunes que haya 

previsto la Administración en planes, delimitación de ámbitos y órdenes de 

ejecución, por resultar inviable, técnica o económicamente cualquier otra 

solución y siempre que quede garantizado el respeto de la superficie mínima y 

los estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los 

edificios". 

Este mesmo texto do artigo 15 é recollido no artigo 31.3 g) do RD 

233/2013 de 5 de abril, polo que se regula o “Plan estatal de fomento del alquiler 

de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, 2013-2016”. 

De acordo con esta interpretación, o Concello só podería expropiar para 

pór elevadores se a súa instalación se encadra nunha actuación de rehabilitación e 

que dita instalación estea prevista en plans ou delimitación de ámbitos de 

rehabilitación e ordes de execución. 
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O Concello da Coruña apunta como solución a modificación da Lei de 

vivenda de Galiza, para facilitar a instalación de ascensores permitindo a 

expropiación de solo. Segundo o concelleiro de urbanismo da Coruña, o Concello 

xa solicitou á Xunta de Galiza este cambio legal. 

Cómpre lembrar que os locais situados nos baixos destes edificios están 

na maioría dos casos desocupados e entre os/as moradores/as das vivendas 

carentes de ascensor hai moitas persoas de avanzada idade e/ou con problemas de 

mobilidade. A accesibilidade é un dereito que implica a real posibilidade dunha 

persoa de ingresar, transitar ou permanecer nun lugar de xeito seguro,confortábel 

e autónomo, circunstancia que non se dá nestes edificios. 

 

Por todas estas razóns formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Coñece a Xunta de Galiza as dificultades existentes para poder instalar 

ascensores  nos edificios de vivendas carentes desta instalación? 

-Coñece a decisión do Concello da Coruña de suspender a tramitación 

das solicitudes de expropiación forzosa que afectan aos locais situados nos 

baixos dos edificios? 

-Está de acordo a Xunta de Galiza en que a solución é a modificación da   

Lei de vivenda de Galiza? 

-Dirixiuse o  Concello da Coruña á Xunta de Galiza para solicitarlle esta 

modificación? 
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-Vai promover a Xunta de Galiza os cambios legais necesarios para 

facilitar a instalación de ascensores? 

-Vai contemplar, nese sentido, unha modificación da Lei de Vivenda de 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do GP do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 27/08/2015 13:41:57 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 13:42:02 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:42:07 
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Á Mesa do Parlamento 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 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 Comisión, relativa ás obras no centro de saúde de Serantes (Ferrol). 

 

O Servizo Galego de Saúde adxudicaba a finais do ano 2011 a reforma e 

ampliación do centro de saúde de Serantes, en Ferrol, por un importe de 391.996 euros. 

Estes traballos tiñan un prazo de execución de 15 meses se ben e a pesares de que 

as obras levan máis dun ano rematadas a día de hoxe as novas instalacións continúan sen 

poder utilizarse, supostamente por diversas deficiencias nas mesmas. 

Estas obras significan que este centro de saúde dispuxera de 5 novas consultas 

ademais dunha area destinada a tarefas administrativas e para a dirección deste centro, que 

virían a mellorar as condicións nas que actualmente se esta prestando o servizo aos 

usuarios e usuarias deste centro. 

Os retrasos na posta en funcionamento destas novas instalación provocan que as 

condicións de falla de espazo que se vive na actualidade no centro de saúde de Serantes é 

obvio: conviven na  mesma sala de espera e no mesmo corredor as consultas de pediatría 

coas de persoas adultas, hai salas que se teñen que compartir para diferentes actividades, 

sirve de laboratorio ou sala para facer ecografías, por exemplo, etc. 

Parece ser que os argumentos esgrimidos desde a Área Sanitaria de Ferrol para 

xustificar que estas instalacións continúen sen entrar en funcionamento son as deficiencias 

detectadas na execución dos traballos que provocaron a aparición de humidades e outros 

problemas construtivos sen especificar.  
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Ademais de poñer en evidencia a falla de xestións entre a Xunta e Concello para 

solucionar os problemas que impiden que a porta destinada ao uso de ambulancias poida 

estar operativa xa que estes vehículos non poden acceder ao recinto. 

 

Por isto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

-Cales son as deficiencias existentes nas obras de ampliación do centro de saúde de 

Serantes?  

-É consciente a Consellería dos problemas que causa nos usuarios/as a falla de 

espazo no centro de saúde de Serantes? Considera que afectan a calidade da asistencia 

sanitaria? 

-Cando van ser solucionadas estas deficiencias? Cando prevé a Consellería que 

estas instalacións poidan entrar en funcionamento? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

Montserrat Prado Cores  

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:43:39 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 13:43:44 
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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 Comisión, sobre o impacto do proxecto de aceso ferroviario ao porto exterior de 

Ferrol sobre o dique mareal da Cabana e o núcleo tradicional da Graña. 

 

A Dirección Xeral de Patrimonio da  Xunta de Galiza ten identificado e analizado o 

vello estaleiro e dique de mareas da Cabana, en Ferrol.  

Nas fichas que constan sobre o mesmo nos arquivos desa Dirección Xeral 

despréndese que o mesmo foi construído no século XIX, a partir de 1810, e que 

representou un complemento senlleiro da actividade dos arsenais militares da Ría de Ferrol 

(Ferrol e A Graña), construíndose ou reparándose durante o século XIX neste vello 

estaleiro da Cabana Fragatas, corbetas, goletas e bergantíns. 

En marzo do ano 2011 a Xunta de Galiza, en resposta parlamentar ao BNG, 

consideraba que “este ben posúe valores que o fan merecedor da súa conservación e 

protección”. Así mesmo o servizo de arquitectura e etnografía recoñecía desde o  ano 2009 

que “o devandito ben posúe valores propios suficientes (históricos, artísticos, etnográficos, 

arqueolóxicos e científico-técnicos) para ser recoñecido como un ben de interese relevante 

para a permanencia da identidade da cultura galega a través do tempo”. 

Continuaba indicando expresamente “ a súa relación co resto dos bens inmobles 

que configuran o sistema portuario e de control da ría de Ferrol, no que destacan elementos 

xa declarados BIC como o Arsenal Militar de Ferrol, o sistema de fortificacións da ría, o 

ferrolá barrio da Madalena, e outros incluído no inventario xeral do patrimonio cultural de 
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Galiza, como o núcleo urbano tradicional da Graña e o peirao da Cabana” e concluía: “Por 

todo o cal, o informe conclúe coa proposta de declaración do inmoble e predio como BIC, 

coa categoría de monumento, unha vez que se realice a oportuna delimitación do perímetro 

do ben e do seu contorno de protección.” 

Lamentabelmente isto último aínda continua sen desenvolverse o que non 

desmerece que este ben sexa obxecto da máxima protección patrimonial posíbel. 

A finais do ano 2013 o Ministerio de Fomento adxudica o contrato para a redacción 

do “proxecto construtivo do aceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol” cuxo trazado 

atravesa a enseada da Malata e afecta directamente ao vello dique e estaleiro da cabana e 

ao núcleo urbano tradicional da Graña. 

Concretamente este proxecto ten un impacto cualificado, no informe arqueolóxico 

contratado polo Ministerio de Fomento,  de “severo” sobre o dique da Cabana ao quedar a 

menos de 10 metros, deste ben cultural, a entrada à pasarela que vai cruzar a enseada e a 

pouco máis de 100 m. da entrada ao túnel do ferrocarril que se prevé construír. 

Así mesmo de resultar afectado de diversa consideración o núcleo urbano 

tradicional da graña. 

Baixo o noso punto de vista esta actuación tan próxima a este ben cultural é a todas 

luces incompatíbel posto que o vai poñer en serio perigo, ademais dos posíbeis danos que 

pode causar e do brutal impacto visual que vai supor sobre o mesmo e que mesmo pode 

chegar a impedir que aínda que con fins divulgativos o mesmo poida ser utilizado de novo 

ao impedir o paso as infraestruturas ferroviarias e peonís previstas para que crucen à ría de 

Ferrol. 

 

É por isto que formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 
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comisión: 

-Ten avanzado ou concretado a Dirección Xeral de Patrimonio en darlle ao dique da 

Cabana a protección legal que merece à vista dos informes técnicos que obran en mans da 

Xunta? 

-Considera apropiado que se levante tan próximo a este ben cultural este tipo de 

infraestruturas ferroviarias e peonís? Ten valorado o impacto negativo, visual ou físico, que 

vai causar sobre o mesmo? 

-Ten coñecemento de como o proxecto de aceso ferroviario ao porto exterior de 

Ferrol vai afectar ao patrimonio cultural da ría de Ferrol? Ten previsto desenvolver algunha 

iniciativa para evitar este proxecto e defender o patrimonio cultural da ría de Ferrol? 

-Tense dirixido o Concello de Ferrol á Dirección Xeral de Patrimonio para defender 

conxuntamente o patrimonio da ría e máis concretamente o dique da Cabana? 

-Considera que este proxecto pode ter repercusión sobre a candidatura de Ferrol a 

Patrimonio mundial da UNESCO? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

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

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 13:46:25 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:46:32 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión III, relativa  ao 

diferencial negativo para Galicia do crecemento do PIB. 

 

 

Publica o INE os datos do PIB do segundo trimestre do ano. Deixando agora de lado as 

fondas obxeccións que temos respecto dun indicador macroeconómico que 

desconsidera elementos fundamentais para o desenvolvemento humano, o certo é 

que deles despréndese a confirmación do diferencial negativo galego respecto á 

dinámica estatal.  

Galicia rexistra un crecemento trimestral do 0,6% mentras no Estado o crecemento 

chega ao 1%. En taxa interanual, España creceu  un 3,1% namentras Galicia resta cun 

1,8%. Son cifras que confirman a impotencia das políticas de Núñez Feijóo para 

situarse nun diferencial positivo respecto o Estado.  Crecemento que en todo caso 

segue sendo moi feble, un rebote derivado do afundimento provocado neste sexenio 

polas políticas neoliberais, e que non consigue xerar emprego estable e con dereitos. 

Non deixa de ser significativo o dato sobre a variación do custo laboral unitario, o cal 

para este trimestre sitúase nun -0,1%. Logo  que todos os trimestres d trienio 2011-

2014 este indicador retrocedera. Continúa esa violencia material sobre os salarios, 

elemento fundamental para entregar fondura á saída da crise e para garantir un 

mínimo de benestar social. 
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O real, cos datos do IGE referidos á creación de postos de traballo equivalentes a 

tempo completo total e asalariado, revela a apenas estabilización na destrución de 

emprego. Se no 2013, Galicia tiña 797.799 equivalentes a tempo completo como 

asalariados  cos datos do 2º trimestre do 2015 só 812.339 (ao comezo do mandato de 

Núñez Feijóo tiñamos 1.056537 postos de traballo a tempo completo equivalentes). 

Cantos anos se precisará para recuperar só o emprego destruido no sexenio? Eses 

datos de equivalencia de postos de traballo a tempo completo totais son todavía 

peores: no 2013, Galicia tiña 968.139 e agora sumamos 977.630 menos de dez mil en 

ano e medio (cando chegara Núñez Feijóo, os datos marcaban 1.262.458 postos de 

traballo). 

 

Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión III: 

- Como valora a Xunta a continuación do diferencial negativo no PIB entre Galicia 

e o Estado?  

- Que parte dese diferencial negativo obedece ás políticas do goberno Núñez 

Feijóo como campeón da ortodoxia neoliberal? Canto á súa pésima xestión? 

- Que medidas formulará a Xunta para correxir ese diferencial negativo, en 

particular para conquerir unha creación suplementaria de postos de traballo a 

tempo completo e para pór en termos positivos os custes laborais unitarios? 

En Compostela, a 27 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 27/08/2015 13:40:51 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín 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 Comisión. 

 

Masol Iberia Biofuel pretende aplicar un ERTE durante un ano a 28 

dos/as seus 34 traballadores/as da planta de Ferrol. De levarse adiante, este sería 

o terceiro ERTE en catro anos que padece o persoal. Unha medida para a que o 

Comité non atopa xustificación e acusa á dirección de falta de vontade para 

apostar polas instalacións galegas.  

O futuro das plantas parecía asegurado xa que Musim Mas é o maior 

produtor de aceite de palma do mundo, e así no lo fixeron saber. Pero unha vez 

máis foi todo mentira, a empresa aposta por as outras plantas e non pola de 

Ferrol. Durante o 2014, a planta non produciu e desprazou persoal a Castellón en 

numerosas ocasións, nun principio sen aplicar o Convenio. No 2015 non hai 

previsión de arrancar e no 2016 a planta estará inutilizábel. 

 

Por isto formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

comisión: 
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Que accións vai realizou ou pensa realizar o Goberno galego para evitar a 

desaparición das plantas de biodiésel da comarca de Ferrol? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/08/2015 13:49:13 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 13:49:20 

 

120231



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Edición e subscricións: Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia.

Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25

Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727




