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A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o
próximo día 29 de abril de 2019, ao remate da sesión convocada para as 16:00 horas, no
pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 23 de abril de 2019, a
orde do día da sesión é a seguinte:
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xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

2 Galicia
Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de
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en relación coa tramitación dunha modificación do Regulamento xeral de
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enerxía, auga e residuos
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3.2
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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fisioterapia no Sistema público de saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

3.3

47773 (10/INT-001585)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a política do Goberno galego en relación co réxime horario do
persoal docente non universitario
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 446, do 21.03.2019
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4.1
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Villares Naveira, Luis
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intereses sociais e medioambientais de Galicia
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4.2

49323 (10/POPX-000143)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a necesidade de cumprimento pola CRTVG da función de servizo
público

4.3

49324 (10/POPX-000144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o balance das políticas do Goberno galego en materia de vivenda

Punto 5.

Preguntas ao Goberno

5.1

45155 (10/POP-005390)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 9 máis
Sobre a realización polos concellos de Ferrol e de Pontevedra dos trámites
necesarios para a posta en marcha do transporte urbano a que están
obrigados
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

5.2

47999 (10/POP-005732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa
prórroga da concesión outorgada a Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 27.03.2019

5.3

49291 (10/PUP-000242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego diante das
últimas novidades xudiciais respecto da área de enerxía e minas da Xunta
de Galicia

5.4

49320 (10/PUP-000243)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir o
mantemento dos postos de traballo da empresa Unitono no concello de San
Cibrao das Viñas
42908 (10/POP-005065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

5.5

4 Galicia
Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de

Sobre os medios dos que dispón o Servizo Galego de Saúde para garantir
os dereitos das persoas enfermas terminais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
5.6

45406 (10/POP-005419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia en relación coa calidade da
atención primaria no concello de Lalín
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

5.7

48507 (10/POP-005796)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto do funcionamento e
acollemento polas familias das casas niño dende a súa posta en marcha
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

5.8

48738 (10/POP-005820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia ao sindicato
Xóvenes Agricultores
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1. Álvarez Martínez, Luís Manuel
2. Amigo Díaz, María Encarnación
3. Antón Vilasánchez, María Ángeles
4. Bará Torres, Xosé Luís
5. Blanco Paradelo, Moisés
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31. Oubiña Solla, Rosa
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41. Quinteiro Araújo, Paula
42. Rey Varela, José Manuel
43. Rivas Cruz, José Luis
44. Rodil Fernández, Olalla
45. Rodríguez Arias, Marta
46. Rodríguez Barreira, María Julia
47. Rodríguez Estévez, David
48. Rodríguez Pérez, Moisés
49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
50. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta
M
í
51. Romero
Fernández, Cristina Isabel
52. Salorio Porral, María Soraya
53. Sánchez García, Antón
54. Santos Queiruga, Carmen
55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel
56. Toja Suárez, María Dolores
57. Torrado Quintela, Julio
58. Torregrosa Sañudo, Julia
59. Trenor López, Gonzalo
60. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel
L
61.í Vázquez Domínguez, Sandra
62. Vázquez Verao, Paula
63. Vega Pérez, Daniel
64. Vilán Lorenzo, Patricia
65. Villares Naveira, Luís

P
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S
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BNG
BNG
P
P
BNG
P
EM
P
BNG
BNG
P
P
EM
P
S
P
P
P
EM
EM
P
S
S
EM
P
P
P
EM
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S
EM

2
Servizo de Asistencia Parlamentaria
09/09/18
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DEPUTADAS E DEPUTADOS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA

66. Quintana Carballo, Rosa María
67. Conde López, Francisco José
68. González Vázquez, José
69. Rueda Valenzuela, Alfonso
70. Núñez Feijoo, Alberto

P
P
P
P
P

DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO
71. Burgo López, María de la Concepción
72. Arias Rodríguez, Raquel
73. Solla Fernández, Eva
74. Calvo Pouso, Diego
75. Santalices Vieira, Miguel Ángel

S
P
EM
P
P

3
Servizo de Asistencia Parlamentaria
09/09/18
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

1.

Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

1.1

49108(10/MOC-000138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en materia
laboral, en relación co dispositivo de prevención e extinción
de incendios forestais. (Moción, a consecuencia da
Interpelación nº 31757, publicada no BOPG nº 316, do
06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 09.04.2019)
Publicación da iniciativa, 463, 17.04.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro
do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Moción para substanciar a Interpelación 31757 (10/INT-001058) debatida na
sesión plenaria do 9 de abril de 2019, sobre a política laboral da Xunta de
Galicia en relación co dispositivo de prevención e extinción de incendios
forestais.

MOCIÓN:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguinte medidas:

1. A inmediata publicación da modificación do Decreto 37/2006, do 2 de marzo,
polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con
carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación
temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, para que os traballadores e
traballadoras de Seaga poidan competir en igualdade de condicións valorando

CSV: REXISTROjZBq7i7IR9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a súa experiencia profesional.

2. Que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán
do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se
incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e
traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación
contractual a un total de nove meses.
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3. Creación de 30 prazas na RPT de Medio Rural e Medio Ambiente na
categoría de Axentes Forestais e Medioambientais para reforzar as Brigadas
de Investigación de IIFF.

4. Financiar dunha forma axeitada aos concellos para que as Brigadas de

Bombeiros Forestais teñan unhas condicións salariais dignas, así coma epis e
formación adecuada.”

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 12/04/2019 10:31:04

CSV: REXISTROjZBq7i7IR9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Villares Naveira na data 12/04/2019 10:31:18
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

1.2

49122(10/MOC-000139)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co acceso e planificación da educación infantil de 0
a 3 anos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29767,
publicada no BOPG nº 299, do 03.05.2018, e debatida na sesión
plenaria do 09.04.2019)
Publicación da iniciativa, 463, 17.04.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada, Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción
para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada os días 9 e
10 de abril de 2019, sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa creación
de escolas públicas infantís de 0 a 3 anos nos polígonos industriais e parques
empresariais (10/INT-000977, doc. núm. 29769)
Moción

1. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a colaborar co Goberno de
España na elaboración e posta en marcha, dun plan para a universalización da
educación infantil de 0 a 3 anos, avanzando paulatinamente cara a gratuidade
nesta etapa escolar, que en todo caso comezará e priorizará ás familias de
contornas sociais, económicas e culturais máis vulnerables; co obxectivo de
que no horizonte do ano 2025, un 50 % das e dos menores de tres anos estean
atendidos en centros escolares que pertenzan a unha rede de recursos pública e
gratuíta.

CSV: REXISTROkoqMSzPgz1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, durante a X lexislatura, e
garantindo en todo caso as condicións de accesibilidade universal, e a axeitada
planificación no territorio:
a) Incrementar o número de prazas públicas en escolas infantís ata niveis en
que se elimine a lista de espera en centros públicos, e non sexa preciso
incrementar os concertos con entidades privadas.
b) Garantir a partir do curso 2019-2020, que durante a época de vacacións
escolares se cubrirá o total da demanda existente de prazas en escolas
infantís públicas.
c) Diminuír os prezos das escolas infantís públicas, garantindo a gratuidade
do prezo por praza, así como dos servizos de comedor e das horas precisas
a maiores de atención ás nenas e nenos, a lo menos para todas familias con
ingresos inferiores aos 15.000 euros anuais.
d) Elaborar, en consenso cos concellos e axentes sociais, un plan de escolas
infantís públicas de 0 a 3 anos en polígonos industriais e parques
empresariais, así como na proximidade das grandes empresas.
e) Elaborar, en consenso cos concellos e axentes sociais, un plan de escolas
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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infantís na contorna dos centros de traballo da Xunta de Galicia, accesible
para todo o persoal que desenvolva a súa xornada laboral en centros
dependentes da Xunta de Galicia.

Pazo do Parlamento, 12 de abril de 2019
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 12/04/2019 12:43:39

CSV: REXISTROkoqMSzPgz1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/04/2019 12:43:44

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

17

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

1.3

49139(10/MOC-000140)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a mellora da atención primaria. (Moción, a consecuencia
da Interpelación nº 43462, publicada no BOPG nº 417, do
23.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 09.04.2019)
Publicación da iniciativa, 463, 17.04.2019
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación
debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 10 de abril, sobre a política do Goberno
galego en materia de mellora da atención primaria (doc. núm. 43462, [10/INT001432]).

Moción
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1.- Realizar unha análise e avaliación das necesidades de recursos humanos de
todas as categorías, así como nas prazas MIR e EIR antes de rematar o actual período de
sesións.
2.- Presentar un plano de estabilidade de emprego, para negociar de inmediato
na mesa sectorial, que permita establecer un cadro de persoal coas ratios axeitadas para
ofrecer unha calidade asistencial digna, rematar coa precariedade na contratación, que
contemple a lo menos as seguintes actuacións:

CSV: REXISTROA0RwFfLkB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Convocar unha oferta pública de emprego (OPE) en con prazas en todas as
categorías de Atención Primaria de como mínimo as prazas
concurso de traslados aberto e permanente de 2019
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ofertadas no

OFICINA PARLAMENTAR

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

- Novo contrato de Atención Primaria para persoal facultativo que como mínimo
contemple as seguintes cuestións:
-- Respecte o modelo actual de asistencia: Primaria-Ordinaria e
Primaria-Atención continuada (PAC).
-- Voluntariedade das gardas e con libranza garantida.
-- O persoal que realice prestación en PACs debe percibir a mesma
retribución.
-- Destino e carteleira estábel.
-- Non crear prazas estruturais con estas características.
3.- Atender as demandas do persoal dos PACs.
4.- Recuperación das Xerencias de Atención Primaria con capacidade resolutiva,
de execución e orzamentaria, establecendo unha nova organización que estableza
dirección médica, de enfermería e de persoal de xestión e servizos en pe de igualdade.
5.- Desenvolver as carteiras de servizos de enfermería, matronas, fisioterapeutas
e mapa de competencias dos PSXs.
6.- Concretar as ratios de TIS de tod@s @s profesionais, e as cargas de traballo,

CSV: REXISTROA0RwFfLkB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que permitan levar a cabo unha atención sanitaria de calidade.
7.- Incremento do investimento en Atención Primaria até chegar como mínimo
ao 20% do orzamento, no inmediato incremento urxente para este ano 2019 de 223M€.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

8.- Poñer en marcha todas as actuacións para reverter o proceso de
privatizacións que está levando a cabo o Goberno galego da sanidade pública.”

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 12/04/2019 14:11:43

CSV: REXISTROA0RwFfLkB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón Mondelo na data 12/04/2019 14:11:47
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

2.

Proposicións non de lei
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

2.1

11763(10/PNP-001067)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa cota de reserva establecida no artigo 42 do Real
decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas
con discapacidade e da súa inclusión social
Publicación da iniciativa, 144, 12.07.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Carmen
Santos Queiruga e do seu deputado Juan José Merlo Lorenzo, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa á situación laboral
das persoas con diversidade funcional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, máis dun 8% da poboación
galega presentou unha discapacidade igual ou superior ó 33% durante o ano
pasado. Falamos por tanto, dunha porcentaxe de poboación moi importante e que
necesita o apoio das administracións públicas para favorecer a súa inclusión no
mercado laboral.
O artigo 42 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, indica que
será necesario para aquelas empresas de máis de 50 traballadores, tanto públicas
como privadas, reservar polo menos 2 de cada 100 postos para persoas de
diversidade funcional. A situación hoxe en día é moi distinta á que di a lei, xa
que estudos recentes indican que esta norma non é cumprida polo 80% das
empresas españolas. Dende En Marea só queremos que se defenda a normativa
legal vixente e que se loite polo cumprimento da cota de reservas para persoas
con discapacidade, tanto no sector público como no privado.
A administración pública autonómica, no seu afán por mellorar na integración
deste sector, debe conseguir que a taxa de traballadores con diversidade
funcional na Xunta de Galicia, chegue como mínimo ao 2%. Ademais, a Xunta
de Galicia non debe permitir que aquelas empresas que incumpren coa normativa

24

da reserva de cotas, poidan conseguir contratos coa Xunta ou que non teña
acceso a subvencións ou outros beneficios fiscais.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de en Marea formula a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Defender o cumprimento da cota de reserva establecida no art. 42 del
Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade
e da súa inclusión social.
2. Que sexa imprescindible acreditar o cumprimento da cota de reserva ou
das medidas alternativas no seu caso para acceder a contratos públicos,
subvencións ou beneficios fiscais coa base no establecido no marco legal
vixente.
Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2017.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Juan José Merlo Lorenzo
Voceira S. e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Carmen Santos Queiruga na data 06/07/2017 12:47:21

Juan José Merlo Lorenzo na data 06/07/2017 12:47:30
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

2.2

44048(10/PNP-003282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a modernización das estruturas produtivas agrarias e
gandeiras coa finalidade de medir a consecución do obxectivo
do aumento do peso das e dos produtores agrarios e gandeiros
na cadea de valor, especialmente para as e os produtores do
leite
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Galicia amosa un recoñecido escenario de debilidade nun amplo espazo territorial
da Comunidade Autónoma, a pesares das recoñecidas fortalezas das que dispón
nese mesmo ámbito. O chamado medio rural avanza na despoboación e abandono
das terras, identificándose, cada día máis, coa desertización. O desequilibrio entre
o rural e o urbano é manifesto:
 No urbano vive o 75-80 % da poboación ocupando ó 20-30 % do territorio.
 No rural vive o 20-25 % da poboación ocupando o 70-80 % do territorio.
Este desequilibrio limita, e mesmo reduce, o desenvolvemento global de Galicia
en termos económicos, sociais, naturais, de emprego, medioambientais, etc...
É preciso, polo tanto, atallar esa dinámica negativa de despoboamento con
políticas activas, claras, efectivas e avaliables que promovan o aumento do peso
das e dos produtores agrarios e gandeiros na cadea de valor, especialmente par os
e as produtoras do leite.

CSV: REXISTRO-gjOKlIH3K-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a apostar pola modernización das
estruturas produtivas agrarias e gandeiras, cun seguimento público e verificable
no relativo aos seus resultados anuais, coa finalidade de medir a consecución do
obxectivo do aumento do peso das e dos produtores agrarios e gandeiros na cadea
de valor, especialmente para os e as produtoras do leite.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:
Raúl Fernández Fernández na data 17/01/2019 17:33:35
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/01/2019 17:33:41

CSV: REXISTRO-gjOKlIH3K-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2019 17:33:46

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

29

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

2.3

44420(10/PNP-003314)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos parques empresariais de Galicia
Publicación da iniciativa, 423, 31.01.2019
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

No Diario Oficial de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 a Consellería de
Economía, Emprego e Industria publicou a Orde do 17 de decembro de 2018
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de
infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e
se convocan para o ano 2019; cunha dotación orzamentaria de 4.050.541 €,
podendo achegar ata o 80 % do importe total subvencionable cun máximo de
120.000 € para as solicitudes individuais e de 138.000,00 para as solicitudes
conxuntas.
O obxecto desta subvención, segundo se establece na propia exposición de
motivos e no artigo 1, é a mellora dos servizos e o acondicionamento de
infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas
radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións
máis competitivas para desenvolver a súa actividade económica.
Os criterios de valoración, retallados no artigo 13, son:
“1. Superficie do parque empresarial:
– Ata 500.000 m2 (10 puntos).
– Máis de 500.000 m2 (7 puntos).

CSV: REXISTRO-GFg48PmmZ-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Nivel de ocupación do parque empresarial:
– Ata 300 empresas (10 puntos).
– Máis de 300 empresas (7 puntos).
3. Poboación do concello en que se atopa o parque empresarial:
– Menos de 10.000 habitantes (6 puntos).
– Entre 10.000 e 20.000 habitantes (4 puntos).
– Máis de 20.000 habitantes (2 puntos).

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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No suposto de que a solicitude de axuda sexa efectuada por unha
agrupación de concellos baixo calquera fórmula, agás a de fusión
municipal, computarase aquel que obteña máis puntuación
individualmente.
4. En cada tipoloxía de investimento valorarase o menor custo subvencionable
con relación aos custos subvencionables das solicitudes admitidas para a súa
valoración; a devandita asignación farase de xeito proporcional (máximo 6
puntos).
5. Para cada tipoloxía puntuaranse de xeito proporcional, entre as solicitudes
admitidas a valoración, os seguintes parámetros:
Tipoloxía a):
a.1) Incremento da capacidade anual de tratamento de auga respecto da
situación actual, como consecuencia das actuacións propostas (en m3)
(máximo 10 puntos).
a.2) Incremento do caudal anual que se poderá derivar á depuradora
municipal respecto da situación actual, como consecuencia das
actuacións propostas (en m3) (máximo 10 puntos).
Tipoloxía b). Incremento do número de toneladas de residuos anuais que se
poderán xestionar respecto da situación actual, como consecuencia das
actuacións propostas (máximo 10 puntos).
Tipoloxía c). Lonxitude do tramo da vía en metros lineais (máximo 10 puntos).
Este punto acreditarase mediante planos cotados que evidencien a lonxitude
indicada en metros.

CSV: REXISTRO-GFg48PmmZ-6
Verificación:
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Tipoloxía d). Número de empresas directamente afectadas pola infraestrutura de
vixilancia proposta (máximo 5 puntos). Número de denuncias por roubos e/ou
vandalismo no polígono no ano 2018 (máximo 5 puntos). Este punto
acreditarase mediante informe da policía local, garda civil ou polo concelleiro
responsable da seguridade no concello.
Tipoloxía e). Número de establecementos de risco intrínseco medio e alto dentro
do parque empresarial, segundo se definen no Real decreto 2267/2004, do 3 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios
nos establecementos industriais. Cada establecemento de risco intrínseco alto
contará como cinco (5) establecementos de risco medio (máximo 10 puntos).
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Tipoloxía f). Número de denuncias por roubo de cable no polígono no ano 2018
(máximo 10 puntos). Este punto acreditarase mediante informe da policía local,
garda civil ou polo concelleiro responsable da seguridade no concello.
6. Agrupación de concellos baixo calquera fórmula agás a de fusión municipal
(13,5 puntos máximo):
6.1. Por presentación conxunta: 4,5 puntos.
6.2. De acordo cos seguintes parámetros (máximo 4,5 puntos):
6.2.a) Número de municipios solicitantes de forma conxunta:
– Máis de dous municipios: 1,5 puntos.
– Dous municipios: 0,5 puntos.
6.2.b) Repercusión do proxecto a través da cifra de poboación total dos
concellos participantes no proxecto:
– Máis de 5.000 habitantes: 1,5 puntos.
– Ata 5.000 habitantes: 0,5 puntos.
6.2.c) Número de servizos que se van prestar de forma compartida:
– Dous ou máis servizos: 1,5 puntos.
– Menos de dous servizos: 0 puntos.
6.3. Aforro de custos respecto da prestación de modo individual: 4,5
puntos.
Para a súa valoración, será preciso a achega dunha memoria
xustificativa do aforro de custos obtido.
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7. Concello constituído como consecuencia dunha fusión municipal: 13,5 puntos.
8. Concello acollido á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia» con
anterioridade ao remate do prazo de presentación de solicitudes: 21 puntos.
No caso de agrupación de concellos, asignaranse os 21 puntos se todos os
concellos da agrupación están acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business
Galicia». En caso contrario, asignarase unha puntuación proporcional ao
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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número de concellos da agrupación que estean acollidos á iniciativa «Concellos
Doing Business Galicia».
No caso de empates na puntuación, terán preferencia os proxectos presentados
segundo a seguinte orde: concellos constituídos como consecuencia dunha fusión
municipal, agrupación de concellos baixo calquera fórmula agás a de fusión
municipal e concellos de menor número de habitantes.
No caso de empate na puntuación entre proxectos dun mesmo concello, terá
preferencia o proxecto de menor custo subvencionable.
Avaliaranse, coa mínima puntuación, aquelas epígrafes que non queden
xustificadas adecuadamente coa documentación presentada.”
Á vista destes datos o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:
1º) Elabore un estudo sobre o número de empresas asentadas nos parques
empresariais dos concellos acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business
Galicia» desde a súa implantación.
2º) Elabore un estudo sobre as vantaxes acadadas polas empresas asentadas nos
parques empresariais acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia»,
desde a súa aplicación.
3º) Elabore un estudo, antes do remate do actual período de sesións, sobre as
necesidades de todos os parques empresariais galegos co obxecto de elaborar un
“Plan de mellora a cinco anos”, co obxecto de mellorar os servizos e
acondicionar as infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que
as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de
condicións máis competitivas para desenvolver a súa actividade económica.
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Pazo do Parlamento, 22 de xaneiro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/01/2019 16:37:15
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/01/2019 16:37:23
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/01/2019 16:37:32
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Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

2.4

48318(10/PNP-003655)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego
na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia, co fin de regular a
delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a
tanteo e retracto
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando e da súa deputada Julia Torregrosa
Sañudo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 5 de marzo de 2019 foi publicada no BOE o Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
CSV: TPBj1Blcc6
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desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da
correspondente ordenanza fiscal.
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Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
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procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar
os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
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Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo ou retracto cando a vivenda
arrendada se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade
do arrendador que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo e retracto, respecto da totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
a aos efectos da notificación e do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Lei de 8/2012, de 29
de xuño, de vivenda de Galiza aos efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito a tanteo e retracto no seguinte senso:
a) A efectos de aplicación do recargo por parte dos concellos no cobro do
Imposto de Bens Inmobles terá a consideración de vivenda desocupada aquela
que, en condicións legais e materiais para poder ser ocupada como uso
residencial privado e non afecta a actividade económica, permaneza en situación
de desocupada de forma continuada durante un tempo superior a 1 ano ou a 22
meses, alternos ou continuos, nun período de 2 anos, salvo que o suxeito pasivo
poida motivadamente xustificar a súa non ocupación, por razóns laborais, de
conciliación familiar, de saúde, dependencia, emerxencia social, e de acordo cos
requisitos, medios de proba e procedemento que estableza a Ordenanza
municipal correspondente. En todo caso, a declaración municipal como vivenda
desocupada esixirá a previa audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo
Concello dos indicios de desocupación, a regular na Ordenanza, dentro dos cales
poderán figurar os relativos aos datos do padrón municipal así como os
consumos de servizos (auga, electricidade, etc.). As Ordenanzas poderán regular
a aplicación da recarga correspondente a aquelas vivendas que consten como
desocupadas no Censo de Vivendas Baleiras e, sempre que, en calquera caso, se
cumpran as esixencias e requisitos contidos neste apartado.
b) Cando unha vivenda arrendada se venda conxuntamente coas restantes
viviendas ou locais propiedade do arrendador que formen parte dun mesmo
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inmoble ou cando se vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un
mesmo comprador a totalidade dos pisos e locais do inmoble, establecerase o
dereito de tanteo e retracto, respecto á totalidade do inmoble, en favor do órgano
competente en materia de vivenda.
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Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 29/03/2019 11:05:54

Marcos Cal Ogando na data 29/03/2019 11:06:01
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/03/2019 11:06:09
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48556(10/PNP-003668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa posible deslocalización da empresa Unitono en
Ourense, que presta servizos para Naturgy
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

42

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa ás ameazas de deslocalización
da empresa Unitono en Ourense que fornece servizos para Naturgy e ás actuacións que
debe impulsar o goberno galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado dous de abril de 2019 o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego tivo coñecemento de que as sospeitas dunha futura deslocalización que o Comité
de Empresa levaba tempo advertindo tiñan cada vez meirandes indicios. Polo tanto, é
necesario e urxente que o Parlamento Galego e as forzas políticas e institucións galegas
se comprometan a prol do mantemento dos postos de traballo en Ourense.
Cómpre recordar que Unitono Contact Center é unha empresa situada no Parque
Tecnolóxico de Ourense, no Polígono de San Cibrao. Aínda que na actualidade o
volume de traballadores e traballadoras é de 131, o cadro de persoal chegou a elevarse
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até 250 noutros momentos.
Esta plataforma da empresa Unitono presta os seus servizos de forma exclusiva
para a empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, coñecida como Naturgy a partir de xuño
de 2018, e fundamentalmente para clientes de enerxía eléctrica do mercado regulado.
Desde hai algúns meses a perda de funcións así como a baixada de chamadas foron
1
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levantando as alertas por parte dos e das traballadoras. De feito, esta era unha cuestión
que reiteradamente puxeron de manifesto a representación legal dos e das traballadoras
e sobre a que remitiron sucesivos escritos e peticións de información á dirección da
empresa. Nunha das máis recentes, o pasado 14 de marzo, a empresa respondía ao
Comité que se ben se confirmaba unha nova plataforma en Reus, esta xestionaría
chamadas de Naturgy libre mercado desde o 1 de abril por esixencia do cliente, pero
non chamadas de GNSUR.
Porén, a realidade é que no día a día do traballo as e os traballadores ven na
aplicación informática como existen tipificacións (é dicir, rexistros de operacións
levadas a cabo por outros traballadores e traballadoras) procedentes tanto de Reus como
de Colombia. Polo tanto, resulta cada vez máis evidente que malia a opacidade de
Unitono está a haber un baleirado da carga de traballo. Así mesmo, a demora no pacto
de cuestións comprometidas como a posta en marcha dun mecanismo de incentivos e
outras decisións respecto das formacións internas da empresa fan sospeitar que a
plataforma ourensá periga e as e os traballadores veñen de iniciar paros e mobilizacións
para defender a súa permanencia e os postos de traballo.
Cómpre recordar que xa no ano 2013 esta plataforma de Unitono atravesou por
unha situación complicada que culminou un ERTE despois do que, grazas ao
sobreesforzo do cadro de persoal, a empresa continuou a súa actividade.
Esta situación é de extrema gravidade xa que estamos a falar fundamentalmente
CSV: Jt9nvOEn20
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da comarca de Ourense e dos seus arredores, con graves problemas laborais e de
fixación de poboación que se verían agravados de deslocalizarse ou minorarse a
actividade desta empresa, agravando o deterioro do sector servizos.
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Así mesmo, cómpre recordar que falamos de que o cliente exclusivo desta
plataforma é unha empresa eléctrica, orixinalmente con vínculos galegos, e que se lucra
grazas á explotación dos nosos recursos naturais, cun importante impacto en Ourense.
Polo tanto, é esixíbel que unha das compensacións sexa a través do mantemento dos
postos de traballo derivados no noso país, cando menos nunha parte. Porén, co paso dos
anos a destrución do emprego é constatábel ao tempo que se promoven plataformas
noutros puntos de Europa ou América.
Finalmente, cómpre lembrar que tal e como teñen demandado forzas sindicais e
asociacións en defensa da lingua, esta deslocalización impediría pola vía dos feitos unha
vía de atención en lingua galega minorando os dereitos das e dos galegos e perdendo
unha oportunidade de fixación de emprego con base a este dereito.
Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
considera que unha eventual deslocalización desta empresa sería especialmente grave e
o goberno galego debe impulsar actuacións contundentes que favorezan a súa
permanencia en Ourense.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: realizar as seguintes
actuacións:
1. Realizar as xestións oportunas co fin de determinar as razóns das intencións
de deslocalización e a situación da empresa en Ourense e poñer a disposición os

3
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recursos da xunta de Galiza coa finalidade de manter a actividade da empresa Unitono
na súa plataforma situada no Parque Tecnolóxico de Ourense.
2. Realizar xestións con Gas Natural Fenosa-Naturgy a fin de esixir que garanta
a carga de traballo necesaria para o mantemento da empresa Unitono en Ourense e dos
postos de traballo actualmente existentes, tomando todas as medidas de presión
necesarias.
3. Constituír unha mesa de traballo plural na que se garanta a representación do
Comité de Empresa, coa finalidade de desenvolver a colaboración para as actuacións
necesarias para asegurar a carga de traballo necesaria para manter a actividade e os
postos de traballo, evitando deste xeito a súa deslocalización.
4. Demandar da compañía eléctrica a garantía do dereito das e dos galegos a
seren atendidos en galego pola empresa prestadora do servizo de atención telefónica e
contribuír asemade ao mantemento do emprego en Galiza no sector dos centros de
chamadas.
5. Presentar no actual período de sesións un estudo onde se analice a situación
do sector dos centros de chamadas así como as necesidades para garantir a súa
viabilidade, o seu futuro e o emprego en Galiza.”
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Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/04/2019 18:17:47

María Montserrat Prado Cores na data 02/04/2019 18:17:52

Ana Pontón Mondelo na data 02/04/2019 18:17:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/04/2019 18:17:55

Olalla Rodil Fernández na data 02/04/2019 18:17:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/04/2019 18:17:57
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48944(10/PNP-003698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno
central en relación coa pena imposta na Audiencia Provincial
da Coruña a un veciño de Lira (Carnota) por un incidente cun
furtivo da comarca
Publicación da iniciativa, 463, 17.04.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á petición de indulta
ao Goberno español para o veciño de Carnota Manuel Antonio Martínez Lustres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Manuel Antonio Martínez Lustres, Manuel de Talelo, é un veciño de Lira
(Carnota) que se enfronta ao momento máis delicado da súa vida tras ser condenado
a 3 anos de prisión tras un incidente cun furtivo da bisbarra.
O grupo de furtivos implicado no altercado con Manuel acumula unha serie
de conflitos e causas polo espolio dos recursos pesqueiros e marisqueiros da Costa
da Morte e o Barbanza, e tamén por episodios de violencia derivados desta e doutras
actividades ilícitas.
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Despois da decisión da Xunta de retirar o financiamento do servizo de
vixilancia da Reserva Mariña dos Miñarzos (Lira), o furtivismo comezou a operar na
área tras anos controlado, e moi particularmente, o grupo implicado neste incidente,
que se caracteriza por ser moi perigoso e estar ben preparado. Tras unha das súas
incursións ilegais para faenar na reserva en 2013, sendo de madrugada e
aproveitando a ausencia de vixilancia, foron confrontados polo colectivo de
1
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percebeiros profesionais que faenan legalmente na localidade, entre os que se
atopaba o seu presidente, Manuel Antonio Martínez Lustres, coa intención de
expulsalos da reserva.
Esa mesma noite o grupo de furtivos presentouse no domicilio de Manuel,
ante o que causaron fortes disturbios. Ao non lograr o seu obxectivo de confrontalo,
retornaron a Lira días despois, localizando a Manuel na súa caseta, onde si o
lograrían confrontar para ameazalo e intimidalo.
Vendo ameazada a súa integridade, Manuel, perfectamente integrado na
sociedade e sen ningún antecedente previo, defendeuse co único que tiña a man (un
apeiro de marisqueo) dunha agresión máis que segura, ferindo a un dos atacantes
cando o trataban de acurralar na súa propia caseta, e ocasionándolle lesións das que
o furtivo tardou varios meses en recuperarse.
Manuel fíxose cargo do custe da asistencia sanitaria que o ferido precisou,
resarcindo en gran medida o posíbel prexuízo económico que lle puido causar.
Porén, o proceso xudicial seguido ante a Audiencia Provincial da Coruña rematou
cunha sentenza condenatoria a tres anos de cadea, ratificada no TSXG e actualmente
en trámite de execución, polo que o ingreso de Manuel na cadea é inminente.
Considerando que as razóns da conduta de Manuel así como as súas
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circunstancias persoais e familiares fican plenamente acreditadas, o seu ingreso na
cadea non fai senón causarlle un terríbel prexuízo persoal e familiar; porén non
ocasiona ningún resarcimento ou ben a ninguén.
Isto motivou que a veciñanza de Lira, de Carnota e da bisbarra reaccionase
axiña contra a inxustiza de que un dos seus veciños deba entrar na cadea polo feito

2
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de defender o seu medio de sustento e a súa vida do furtivismo que opera
impunemente na zona.
Nun incidente ante o que non cabería agardar outra reacción que a defensa
propia ante as ameazas e intimidacións dun grupo de persoas completamente afeitas
a andar en leas, que non amosan ningún tipo de escrúpulo nin tampouco asumen
ningunha responsabilidade polos seus actos.
Por outra parte Manuel non deixa de ser unha vítima das políticas de recorte
que deixaron desprotexida un dos espazos de cría de peixe e marisco máis sensíbeis
da costa galega, obrigando a que os propios profesionais se deban ocupar da súa
vixilancia e protección de xeito completamente precario, e logo dos desaprensivos
que apuran a aproveitarse desa desatención para faenar ilicitamente.
Esta situación suscitou unha masiva resposta de apoio do seu pobo, mesmo
coa convocatoria dunha Concentración de apoio no porto de Lira. Tamén a
corporación municipal do Concello de Carnota, vén de aprobar unha iniciativa por
unanimidade de apoio e a posta en marcha a solicitude de concesión discrecional de
indulto dirixida ao Consello de Ministros, e que xa foi secundada pola maioría das
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entidades sociais, culturais e profesionais do municipio.

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a solicitar ao Consello de
Ministros do Goberno español a concesión discrecional de INDULTO para Manuel

3
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Antonio Martínez Lustres en relación á pena que se lle impuxo en autos de
Procedemento Abreviado nº 121/2016 seguidos ante a Ilma. Audiencia Provincial da
Coruña Secc. nº 1, na actualidade en trámite de Executoria co nº 18/2019.”

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2019

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

María Montserrat Prado Cores na data 09/04/2019 19:36:57

Ana Pontón Mondelo na data 09/04/2019 19:37:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/04/2019 19:37:03
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Olalla Rodil Fernández na data 09/04/2019 19:37:09

Noa Presas Bergantiños na data 09/04/2019 19:37:10
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/04/2019 19:37:12
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48955(10/PNP-003699)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 14 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa tramitación dunha
modificación do Regulamento xeral de costas referida aos
prazos das concesións de ocupación do dominio público
marítimo-terrestre. (Procedemento de urxencia)
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 463,
17.04.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta
Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trenor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Paula Prado
del Río, Miguel Tellado Filgueira,Guadalupe Murillo Solís e Daniel Vega Pérez ao
abeiro do disposto nos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de coñecer canto antes a posición sobre un
tema tan importante para a nosa comunidade.
Exposición de Motivos:
Nos últimos días tívose coñecemento de que o Goberno central está tramitando unha
modificación urxente do Regulamento xeral de costas relativa aos prazos das
concesións de ocupación do dominio público marítimo-terrestre. Un trámite que deixa
en situación de perigo e inseguridade xurídica a empresas e equipamentos públicos de
Galicia que na actualidade se sitúan esta zona.
Esta decisión do Goberno central parece ter como obxectivo intentar “vestir” e xustificar
decisións que foron en contra da normativa de Costas vixente, como a tomada nas
últimas semanas de allanarse nos procedementos abertos en relación á prórroga de
Ence.
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Pero o cambio do regulamento xeral de Costas non só afecta á pasteira situada en
Lourizán, senón que pon en perigo a moitas outras empresas que operan na nosa
comunidade, como son as conserveiras, industrias, e tamén a equipamentos públicos,
como centros educativos e de saúde ou depuradoras. Unha medida que xeraría,
ademais, importantes impactos económicos.
Concretamente, a redacción que se incorporaría á modificación do regulamento de
costas, afectaría a moitas empresas de cultivos mariños, transformación e auxiliares de
ambas no proceso, como é o caso das depuradoras, cocedoiros, etc, que requiren
conexión directa á auga do mar e, por tanto, as tubaxes ocupan espazo no DPMT.
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Estamos a falar de máis de cen instalacións, entre elas 60 depuradoras de moluscos,
cinco instalacións de cocedoiros de moluscos, 26 plantas de acuicultura para cría de
moluscos e peixes, e unha importante cifra de conserveiras.
Esta decisión tamén afecta a grandes industrias que operan na nosa comunidade, e
que cumpren estritamente as esixencias medioambientais, e pon en perigo a
equipamentos e servizos públicos situados a día de hoxe en zona de DPMT ou que
someten a súa actividade a ela. O que podería complicar sobremaneira a súa
prestación, facéndoos inasumibles para as administracións, especialmente para os
concellos.
Dende logo, este grupo parlamentario súmase ao que a Xunta de Galicia ten
manifestado, a necesidade de garantir ao máximo o principio de seguridade xurídica,
de maneira que os distintos operadores afectados non queden ao chou dos sucesivos
cambios de criterio que poidan producirse, senón que, desde o primeiro momento,
teñan un escenario claro e preciso no que desenvolver a súa actividade.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei en pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do
Estado o seguinte:
-Que se dea traslado á Xunta dun informe exhaustivo sobre todas as concesións que
se verían afectadas pola modificación do regulamento de Costas. En concreto, de
todas aquelas que xa non poderían ser obxecto de prórroga algunha.
-Que de tramitarse unha modificación do regulamento de Costas se adapte á lei que lle
sirve de cobertura e, polo tanto, que se retire na súa redacción actual por non
axustarse a dita normativa.
-E que na nova tramitación que se acometa se dea un prazo axustado de alegacións
para que toda a cidadanía e sectores afectados poidan ter coñecemento da
modificación e facer as alegacións oportunas”.
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Santiago de Compostela, 10 de abril de 2019.
Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 10/04/2019 11:01:10
Teresa Egerique Mosquera na data 10/04/2019 11:01:25
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/04/2019 11:01:37
Alberto Pazos Couñago na data 10/04/2019 11:01:44
Martín Fernández Prado na data 10/04/2019 11:01:56
Jaime Castiñeira Broz na data 10/04/2019 11:02:07
Marta Rodriguez Arias na data 10/04/2019 11:02:15
María Soraya Salorio Porral na data 10/04/2019 11:02:30
Marta Novoa Iglesias na data 10/04/2019 11:02:38
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/04/2019 11:02:51
Gonzalo Trenor López na data 10/04/2019 11:03:02
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 10/04/2019 11:03:18
Paula Prado Del Río na data 10/04/2019 11:03:32
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 10/04/2019 11:03:50
María Guadalupe Murillo Solís na data 10/04/2019 11:04:15
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Daniel Vega Pérez na data 10/04/2019 11:04:25
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49151(10/PNP-003716)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 13 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da
solicitude do Goberno galego ao Goberno central dunha
resposta inmediata á proposta para a implantación do
Estaleiro 4.0 de Navantia Ferrol vinculado ao programa de
construción de cinco fragatas F-110. (Procedemento de
urxencia)
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 463,
17.04.2019
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Miguel Tellado Filgueira, José Manuel Rey Varela,
Diego Calvo Pouso, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, Moisés
Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Sandra
Vázquez Domínguez, Martín Fernández Prado, Aurelio Núñez Centeno, Paula
Prado del Río, Miguel Prado Patiño e Soraya Salorio Porral, ao abeiro do disposto
no artigo, 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de
urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes sobre esta cuestión.
Exposición de motivos
A sociedade pública de construción naval Navantia marcou, en 2014, como un dos
seus obxectivos estratéxicos definir un modelo de estaleiro moderno e sustentable,
tomando como referencia os estándares e as prácticas dos estaleiros máis destacados
do mundo nos sectores civil e militar.
Con este propósito, presentou unha iniciativa orientada a reforzar a súa competitividade
e a estabilizar o seu liderado mediante a incorporación de alta tecnoloxía e a
diferenciación respecto a outros subministradores de produtos e servizos. Procuraba
ademais potenciar novas liñas de actuación para a diversificación das súas vendas
cara outros segmentos de mercado, como a eólica mariña, que posúe unha importancia
estratéxica para a economía da Comunidade.
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Neste contexto, precisamente, o proxecto Implantación do estaleiro 4.0 en Navantia
Ferrol busca impulsar a modernización das instalacións e o aumento da eficiencia dos
procesos produtivos da factoría actual, con operacións máis robotizadas, con sistemas
de control máis dixitalizados e con produtos máis estandarización, que repercutan tanto
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na redución de custos e de prazos, como na mellora da calidade. Estes investimentos
serían tamén o fundamento para garantir a competitividade do estaleiro para competir
en novas licitacións e contratos internacionais a futuro.
A política de apoio integral ao sector naval desenvolvida pola Xunta, en estreita
colaboración cos distintos estaleiros, a industria auxiliar, outras institucións e, por
suposto, cos traballadores, motivou un apoio decidido a este proxecto ao abeiro da
Axenda Industria 4.0 de Galicia.
Así, un dos piares nos que se fundamenta o proxecto do Estaleiro 4.0 de Navantia
Ferrol son dúas unidades mixtas de investigación que reciben axudas da Axencia
Galega de Innovación, Gain, para innovar no proceso produtivo mirando ao futuro.
A primeira destas unidades desenvólvese en colaboración coa Universidade da Coruña
e atópase xa na fase de consolidación, sendo as súas liñas principais de traballo a
optimización dos procesos de deseño e construción,

o incremento do grao de

automatización e robotización e a mellora da coordinación entre os estaleiros coa
industria auxiliar. A esta súmase outra unidade en colaboración co centro tecnolóxico
Aimen para desenvolver liñas de I+D+i complementarias.
Son, polo tanto, máis de 7 millóns de euros os que se están a investir na modernización
do estaleiro ferrolán grazas ao impulso da Administración galega para lograr atraer
novos contratos.
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Pero tamén son necesarios investimentos en infraestruturas para compactar as
distintas áreas de traballo e mellorar as capacidades de nova construción e
reparacións.
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Polo tanto, resulta imprescindible que o Goberno do Estado axilice a tramitación
administrativa deste proxecto e o dote con orzamento suficiente para levar a cabo os
investimentos.
Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia apoia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de
España dunha resposta inmediata á proposta consensuada para a implantación do
estaleiro 4.0 en Ferrol -vinculado ao programa de construción de cinco fragatas F110-,
que suporá xeración dun número relevante de empregos e situará a Navantia na
vangarda tecnolóxica do sector naval”.
Santiago de Compostela, 15 abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 15/04/2019 12:53:15
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/04/2019 12:53:26
José Manuel Rey Varela na data 15/04/2019 12:53:35
Diego Calvo Pouso na data 15/04/2019 12:53:41
Maria Antón Vilasánchez na data 15/04/2019 12:53:49
Moisés Blanco Paradelo na data 15/04/2019 12:53:58
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Moisés Rodríguez Pérez na data 15/04/2019 12:54:04
Marta Novoa Iglesias na data 15/04/2019 12:54:10
Cristina Isabel Romero Fernández na data 15/04/2019 12:54:17
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Sandra Vázquez Dominguez na data 15/04/2019 12:54:26
Martín Fernández Prado na data 15/04/2019 12:54:34
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/04/2019 12:54:45
Paula Prado Del Río na data 15/04/2019 12:54:57
Jesús Miguel Prado Patiño na data 15/04/2019 12:55:04
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María Soraya Salorio Porral na data 15/04/2019 12:55:18

62

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

3.

Interpelacións

63

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

3.1

19848(10/INT-000653)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación cos sectores
da minaría, enerxía, auga e residuos
Publicación da iniciativa, 211, 15.11.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO.

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

O IGE vén de publicar a denominada Estatística de Multilocalización
Empresarial. Tal estatística trata de avaliar as características e de cuantificar a
actividade en Galicia das empresas con sede noutras Comunidades Autónomas.
Os datos globais acadados indican que as empresas foráneas que manteñen
actividade no sector industrial en Galicia no ano 2015, representaban o 34,1% do
volume de negocio de tal sector.
No tocante ao emprego, estas empresas ocupan o 12,9% dos traballadores de
empresas con actividade en Galicia.
Mais a través destas estatísticas, pódense observar outros datos máis específicos
que poñen en evidencia as políticas económicas que segue a reforzar coas súas
decisións a Xunta de Galicia en determinados sectores.
Deste xeito, a Estatística de Multilocalización Empresarial, amosa que no sector
de industrias extractivas, enerxía, auga e residuos, as empresas foráneas
representaban no ano 2015 o 82% do total do volume de negocio do sector, o
53% do total do emprego, e o 66% do investimento en activos materias. Polo
tanto, mentres as empresas foráneas absorben a práctica totalidade dos beneficios
xerados, o investimento e o emprego que producen está moi por debaixo do
volume de negocio que manteñen.
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Pero ademais hai que ter en conta que non é só que xeren menos emprego do que
deberían xerar, senón que o emprego que representa este sector en Galicia con
respecto ao total resulta ser moi baixo. O IGE indica que nestes tres sectores
traballaban no terceiro trimestre do ano 2017 un total de 17.000 persoas, o que
significa o 1,5% do total do número de ocupados en Galicia.
Así pois, estes datos poñen de manifesto que mentres que o territorio galego
absorbe tódalas externalidades negativas promovidas polo sector de industrias
extractivas, enerxía, auga e residuos; alto impacto medioambiental e social e
baixa

capacidade

de

emprego,

a

practica

totalidade

dos

beneficios

correspóndenlle a empresas foráneas.
Ante o exposto anteriormente, o grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Interpelación:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos proporcionados pola
Estatística de Multilocalización Empresarial?
2. Como valora a Xunta de Galicia que o 82% do volume de negocio do
sector de minería, enerxía, auga e residuos, se corresponda con empresas
foráneas?
3. Como valora a Xunta que os beneficios económicos xerados neste sector,
non teñan practicamente ningún impacto no territorio galego?
4. Cre ó actual goberno de Galicia que a súa política neste sector xera algún
impacto positivo na sociedade e no territorio?
5. Cre ó actual goberno de Galicia que a súa política é válida para

desenvolver un territorio?
Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017.
Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 14:07:59
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45516(10/INT-001497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación
do servizo de fisioterapia no Sistema público de saúde
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A situación asistencial da atención primaria en Galicia está nestes últimos tempos
en debate, debido aos problemas xurdidos pola política de recortes aplicada en
Galicia polo goberno de Núñez Feijoo, sustentada dende o Goberno de España
que presidiu Mariano Rajoy. A acumulación de decisións negativas para o
sistema, e o bloque de medidas de avance en termos materiais e, sobre todo, de
persoal, supuxo un estacamento que está empezando a xerar problemas hoxe en
día fundamentalmente polo déficit de persoal provocado. A política explotadora
en termos laborais ten expulsado do sistema a numerosos profesionais, e deixado
de incorporar a moitos novos titulados. Apenas un 15 % dos titulados MIR dos
últimos 10 anos foron incorporados de maneira estable ao Sergas, mentres que en
torno a 6.000 prazas estimadas nos orzamentos de persoal do Sergas non están
ocupadas por profesionais en situación de estabilidade. Os orzamentos indican,
ademais, unha perda progresiva de profesionais en atención primaria, con 58
profesionais menos en 2019 que no ano pasado e 317 respecto aos orzamentos de
hai unha década.
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Este problema de persoal afecta de maneira distinta ás diferentes especialidades
profesionais que conflúen en atención primaria. A fisioterapia é das máis
castigadas. Hoxe hai 159 fisioterapeutas en atención primaria do Sistema público
de saúde de Galicia, o que supón aproximadamente 1 cada 17.000 habitantes (1
por cada 24.000 no área sanitaria de Vigo). Recomendacións como as da
Organización Mundial da Saúde formulan que unha ratio óptima estaría en torno
a un profesional por cada 3.000 persoas. O déficit é notorio, existindo
profesionais en condicións de traballar que non son incorporados ao Sergas. As
convocatorias dos últimos anos amosan un panorama moi negativo para estes
profesionais.
A incorporación de profesionais da fisioterapia permitiría ao Sistema público de
saúde optimizar o seu funcionamento e a súa calidade asistencial. A coordinación
destes profesionais co resto de especialistas, e o recoñecemento das súas
capacitacións dentro do propio sistema permitiría desafogar a outros profesionais
de certas tarefas, como as relacionadas con patoloxía articular e músculo-
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esquelética, ou a colaboración en problemas de cronicidade que dificulten
mobilidade.
Sobre estas cuestións, e outras máis de calado sobre a reorganización do sistema
incorporando a visión dos fisioterapeutas, comprometeuse a elaboración dunha
guía de actuación de fisioterapia na atención primaria en Galicia. O Sergas
asumiu o compromiso de publicala a inicios de 2018, tras ser elaborada e
entregada en 2017 aos seus dirixentes por parte dos profesionais organizados que
colaboraron no seu deseño. Non existen, non entanto, noticias sobre a situación
deste documento que permitiría avanzar na implantación desta especialidade e,
por extensión, na mellora do sistema.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Por que o Sergas seguen mantendo á fisioterapia como unha especialidade
menor dentro do sistema público de saúde de Galicia?
2. Cre a Consellería de Sanidade que os profesionais da fisioterapia poden
aumentar as súas funcións no sistema de atención primaria? Ten previsto
sumar e dotar desas funcións aos fisioterapeutas?
3. Considera a Consellería de Sanidade suficiente o número de profesionais
de fisioterapeutas existentes no sistema galego de saúde? E
especificamente no caso de atención primaria, ten a mesma consideración?
Que previsión de incorporación de profesionais de fisioterapia ten a
consellería para as vindeiras convocatorias OPE?
4. En que situación atópase a Guía de actuación de fisioterapia na atención
primaria de Galicia? Por que non foi publicada e difundida a inicios de
2018 como foi comprometido?

CSV: REXISTRO-2Egpb0hGo-0
Verificación:
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Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/02/2019 12:53:01
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Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2019 12:53:07
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3.3

47773(10/INT-001585)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre a política do Goberno galego en relación co réxime
horario do persoal docente non universitario
Publicación da iniciativa, 446, 21.03.2019
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte interpelación.
O Real decreto lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de
racionalización do gasto público no ámbito educativo, sobre a base da necesidade
de que na conxuntura económica existente era necesario mellorar a eficiencia das
administracións públicas no uso dos recursos públicos, estableceu no seu artigo
terceiro que “A parte lectiva da xornada semanal do persoal docente que imparte
as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en
centros públicos e en centros privados sostidos con fondos públicos será, como
mínimo, de 25 horas en educación infantil e primaria e de 20 horas nas restantes
ensinanzas, sen prexuízo das situacións de redución de xornada recollidas na
normativa vixente”
En aplicación desa previsión normativa, a entón Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria ditou a Orde do 4 de xuño de 2012, pola
que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011, pola que se regula a
xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, co que
o horario dos docentes queda establecido do seguinte xeito:
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1 A xornada semanal do persoal funcionario docente e persoal laboral que
imparte as ensinanzas de educación infantil, educación primaria e
educación especial será de trinta e sete horas e media, das cales
dedicaranse trinta horas ás actividades do centro con presenza nel. Das
ditas horas, 25 terán carácter lectivo, a razón de cinco horas diarias, de
luns a venres.
2 A xornada semanal do persoal funcionario e laboral docente que imparte
as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, programas de
cualificación profesional inicial, bacharelato, formación profesional
específica, ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas será de trinta e
sete horas e media, das cales dedicarán trinta ás actividades do centro con
presenza nel. Destas 30 horas semanais, 23 serán de horario fixo no centro
educativo.
Destas 23 horas, 20 terán carácter lectivo e as tres restantes distribuiranse entre
dúas gardas e unha hora de titoría de pais e alumnos.
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O Boletín Oficial do Estado do 8 de marzo de 2019 publica a Lei 4/2019, do 7 de
marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no
ámbito da educación non universitaria que na súa disposición derrogatoria única
establece que quedan derrogados os artigos 2, 3, e 4 do Real Decreto-lei 14/2012,
do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no
ámbito educativo.
Polo tanto, a Comunidade Autónoma de Galicia non ten que manter os horarios
mínimos que se contemplan na regulación en vigor, situándose, polo tanto, o seu
mantemento na mera vontade política de que sexa así.
E todo o anterior nun contexto no que se reduciron, segundo datos da propia
Xunta de Galicia, 1.539 docentes non universitarios entre o ano 2008 e o 2018.
Por iso o deputado e a deputada que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:
1ª) Ten intención o Goberno galego de modificar o actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da Comunidade
Autónoma de Galicia?
2ª) Se non o vai facer, en base a que razóns considera necesario manter ese
marco?

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/03/2019 11:39:46
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/03/2019 11:39:53
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4.

Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

4.1

49321(10/POPX-000142)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a incidencia do clientelismo e da arbitrariedade na
salvagarda dos intereses sociais e medioambientais de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.

Sr. Presidente, canto tempo vai continuar consentindo que o clientelismo e a
arbitrariedade,

eviten a necesaria salvagarda dos intereses sociais e

medioambientais de Galicia?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 22/04/2019 16:34:54
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4.2

49323(10/POPX-000143)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a necesidade do cumprimento por parte da CRTVG da
función de servizo público
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Señor Feijóo, non considera que os galegos e as galegas merecemos unha
CRTVG que cumpra a función de servizo público?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

CSV: REXISTROsUBROxZ6X0
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 17:48:09
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49324(10/POPX-000144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o balance das políticas do Goberno galego en materia de
vivenda
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, está vostede satisfeito do seu balance en políticas de
vivenda?

Pazo do Parlamento, 22 de abril de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/04/2019 16:40:15
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5.

Preguntas ao Goberno
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.04.2019
Hora: 16:40
Orde do día

5.1

45155(10/POP-005390)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 9 máis
Sobre a realización polos concellos de Ferrol e de Pontevedra
dos trámites necesarios para a posta en marcha do transporte
urbano a que están obrigados
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019
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Á Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Jose Manuel Rey Varela, Martín Fernández Prado,
Guadalupe Murillo Solís, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Diego
Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela
Suanzes-Carpegna deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en
pleno.
O Parlamento de Galicia na sesión plenaria celebrada o 20 de novembro de 2018
aprobou, sen ningún voto en contra, a Proposición Non de Lei nº 30.032 presentada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia na que se acordaba instar á Xunta de
Galicia a requirir daqueles concellos que teñen o deber de dispoñer de servizo de
transporte urbano e que non o teñen aínda implantado —isto é, os concellos de Ferrol
e de Pontevedra— que realizasen cantos trámites fosen necesarios para a posta en
marcha, coa maior brevidade posible, do transporte urbano ao que están obrigados.

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
-Teñen cumprido os Concellos de Ferrol e Pontevedra o requirimento emanado do
Parlamento de Galicia contido na Proposición Non de Lei nº 30.032 aprobada polo
Pleno?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2019.

CSV: REXISTRO-BYH387zwN-5
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Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 01/02/2019 14:33:27
José Manuel Rey Varela na data 01/02/2019 14:33:42
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Martín Fernández Prado na data 01/02/2019 14:33:53
María Guadalupe Murillo Solís na data 01/02/2019 14:34:03
Marta Novoa Iglesias na data 01/02/2019 14:34:11
Diego Calvo Pouso na data 01/02/2019 14:34:23
Jaime Castiñeira Broz na data 01/02/2019 14:34:59
Gonzalo Trenor López na data 01/02/2019 14:35:10
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 01/02/2019 14:35:29
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5.2

47999(10/POP-005732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación
coa prórroga da concesión outorgada a Ence en Lourizán, na
ría de Pontevedra
Publicación da iniciativa, 450, 27.03.2019
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

O pasado 15 de marzo anunciouse a decisión da avogacía do Estado de desistir
de defender a prórroga de ENCE nas causas abertas na Audiencia Nacional como
consecuencia dos recursos presentados contra a ampliación da concesión aprobada polo
goberno do PP en xaneiro de 2016.
Esta decisión de ampliar a concesión ate o ano 2073 foi recorrida polo concello
de Pontevedra, pola Asociación en Defensa da Ría e por Greenpeace. O concello de
Pontevedra baseou o seu recurso na existencia de irregularidades na tramitación e
aprobación da prórroga, entre elas o feito de que se sobrepase o máximo legal de 75
anos de concesión e que no expediente non se explicitaron as razóns que xustifiquen que
a fábrica ten que estar no emprazamento actual, é dicir, en terreos de dominio público
marítimo-terrestre.
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Agora a avogacía do Estado vén de recoñecer estas anomalías e de desistir de
defender a prórroga. Ábrese pois unha posibilidade real para conseguir unha demanda
maioritaria da sociedade e da corporación municipal de Pontevedra.
Fronte a esta posición maioritaria, tanto a empresa ENCE como o PP defenden
unha decisión arbitraria e que beneficia intereses privados fronte ao interese xeral.
1
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Aínda que no pasado tanto o presidente da Xunta como o PP defenderon a saída do
complexo industrial da ría, posteriormente cambiaron de postura e actuaron na práctica
como voceiros do consello de administración de ENCE.
A saída de ELNOSA dos terreos de dominio público en Lourizán marcou o
inicio dun camiño que debe ser continuado agora co desmantelamento da fábrica de
ENCE, de maneira que se poidan liberar os 600.000m2 ocupados e cumprir as normas
de ordenación do territorio aprobadas polo goberno galego, concretamente o previsto
nas DOT e no POL.
No que atinxe ao Plan de Ordenación do Litoral, na súa Disposición Adicional
3ª prevé na zona ocupada pola fábrica unha Área de Mellora Ambiental e Paisaxística.
O obxecto desta área “é o da recuperación do espazo que quedará vacante coa
materialización do traslado destas instalacións a outra localización”.
Segundo o POL, “O desenvolvemento e consecución destes obxectivos
concretarase mediante a redacción do instrumento de ordenación territorial ou
urbanístico máis adecuado, atendendo ao interese público e á utilidade social da
actuación que deberá abordar conxuntamente as actuacións de rexeneración,
restauración e reordenación do ámbito de recualificación previsto nos terreos
actualmente ocupados”.
Estamos pois diante dunha oportunidade histórica para poñer fin á desfeita da ría
CSV: RRnsM88Hm1
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e da contorna, unha agresión iniciada no franquismo e continuada décadas despois,
prórroga incluída. Unha oportunidade para iniciar unha nova etapa de respecto polo
medio, de reconciliación coa contorna e de devolución a Pontevedra e á ría do que en
xustiza lle corresponde.
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Por outra parte, a Xunta de Galiza como administración competente en materia
de ordenación do territorio e tendo en conta que no seu día aprobou a declaración do
proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para a actividade de ENCE en
Lourizán, debe liderar as negociacións para procurar un emprazamento alternativo para
a fábrica.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto o goberno galego defender os intereses privados da empresa ENCE
ou poñerse do lado da legalidade, da maioría social da comarca de Pontevedra e das
previsións aprobadas nas Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan de
Ordenación do Litoral?

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 21/03/2019 13:16:14

María Montserrat Prado Cores na data 21/03/2019 13:16:19

Ana Pontón Mondelo na data 21/03/2019 13:16:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/03/2019 13:16:22

Olalla Rodil Fernández na data 21/03/2019 13:16:23
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Noa Presas Bergantiños na data 21/03/2019 13:16:25
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49291(10/PUP-000242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego
diante das últimas novidades xudiciais respecto da área de
enerxía e minas da Xunta de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz,
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres e Ana Pontón Mondelo, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada polas últimas novidades xudiciais respecto da
imputación dun alto cargo do Goberno galego nun proceso aberto por un presunto delito
de prevaricación ambiental que se vén sumar a outras denuncias por falta de
información e audiencia pública en materia enerxética e mineira.

Exposición de motivos
O pasado mércores 17 de abril fíxose público que a Fiscalía de Medio Ambiente
viña de prever a declaración ante a xustiza do director xeral de minas, Ángel Bernardo
Tahoces, quen terá que responder polas súas instrucións e actuacións respecto da
CSV: REXISTROa7uyIJX229
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polémica reapertura da mina de San Finx, en Lousame, denunciada por Verdegaia e
colectivos ecoloxistas e onde presuntamente se terían desenvolvido varias actuacións
irregulares.
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Esta cuestión vén de sumarse ao extenso currículo en materia de falta de
información reiteradamente denunciado por diversos colectivos ante a Valedoría do
Pobo, o Parlamento galego e mesmo as institucións europeas. E vén de sumarse tamén a
unha política industrial errática que non ten o acompañamento da necesaria fiscalización
das operacións industriais e as súas obrigas en materia de restauración ambiental.

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a
través das deputadas e deputados asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Que actuacións vai levar o Goberno galego diante das últimas novidades
xudiciais respecto da área de enerxía e minas da Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 11:41:04

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 11:41:08

Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 11:41:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 11:41:11

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 11:41:12
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Xosé Luis Bará Torres na data 22/04/2019 11:41:14
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5.4

49320(10/PUP-000243)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego
para garantir o mantemento dos postos de traballo da empresa
Unitono no concello de San Cibrao das Viñas
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Á Mesa do Parlamento

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Otero Rodríguez, Abel Losada Álvarez e Julio
Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta urxente para o seu
debate en Pleno.
Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola alarma xerada ante a
posible deslocalización e conseguinte perda de postos de traballo na empresa de
telemarketing Unitono Servizos Externalizados, situada no Parque Tecnolóxico
de Galicia, no concello de San Cibrao de Viñas (Ourense), que dá traballo na
actualidade a 130 persoas, a maior parte delas mulleres. Esta empresa leva
prestando nos últimos dez anos desde esta plataforma, o servizo de atención
telefónica ao cliente de Gas Natural Fenosa-Naturgy.
Recentemente desde o Grupo Socialista coñeciamos a través do Comité de
Unitono Ourense, que a empresa podía estar xa comezando un proceso de
deslocalización do servizo de atención ao cliente a Cataluña e a Colombia,
motivos polos cales xa convocou paros e mobilizacións para frear o que podería
ser un duro pau para máis de 130 familias. Cunha repercusión moi importante
para unha provincia na que hai moitos factores que seguen lastrando o seu tecido
sociolaboral, por exemplo a taxa de actividade, que queda no 47,7 %, a máis
baixa de España, moi por debaixo da media galega (53,0 %) e española (58,6 %),
e a taxa de ocupación que é dun 41,5 %, o que nos sitúa á cola de España onde a
media é de 50,1 %, e tamén é a máis baixa de todo Galicia cun 46,6 %.
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Observando a situación dos últimos meses, e tras a apertura por parte da empresa
dun centro en Cataluña onde atenden as mesmas chamadas que en Ourense, está
a tentarse baleirar de traballo este centro para que as chamadas sexan atendidas
desde Cataluña ou Colombia, co obxectivo de abaratar custos e destruír emprego.
Por outra banda, tendo en conta que gran parte das persoas usuarias dos servizos
de Unitono Ourense son galegas, o feito da súa deslocalización impediría, de
facto, que puidesen seguir recibindo atención na nosa lingua.
Este tipo de situacións véñense repetindo estes últimos anos no sector do
telemárketing, sufrindo as traballadoras a presión da deslocalización dos servizos
a países con salarios máis baixos, o que provocou centos de despedimentos en
moitas compañías (en Galicia, por exemplo, en Atento ou Extel), ademais a
situación de precariedade laboral que se vive no conxunto da sociedade, é
aproveitada por estas empresas para ofrecer menos garantías laborais ao seu
persoal. De feito, a continuidade en Ourense da propia Unitono Servizos
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Externalizados leva anos en risco, sufrindo o seu persoal xa o ano 2013 un ERTE.
Por iso as deputadas e os deputados que asinan preguntan:
Que actuacións vai levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento
dos postos de traballo da empresa Unitono, radicada no Parque Tecnolóxico de
Galicia no concello ourensán de San Cibrao das Viñas?
Pazo do Parlamento, 22 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 22/04/2019 16:20:43
Patricia Otero Rodríguez na data 22/04/2019 16:20:51
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/04/2019 16:21:06
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Julio Torrado Quintela na data 22/04/2019 16:21:19
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5.5

42908(10/POP-005065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os medios dos que dispón o Servizo Galego de Saúde para
garantir os dereitos das persoas enfermas terminais
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
CSV: REXISTRO-cd35r2ZpK-9
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Dispón o Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir o
dereito das persoas enfermas terminais?
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Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 17:48:13
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45406(10/POP-005419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia en relación coa
calidade da atención primaria no concello de Lalín
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres López e Noela Blanco
Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A atención primaria do Servicio Galego de Saúde no concello de Lalín resulta
paradigmática dunha boa parte dos problemas que sofre o conxunto do sistema,
como froito da política de recortes e desleixo do Partido Popular á fronte da
Xunta de Galicia.
O centro de saúde da vila foi construído nos anos 70 e presenta déficits que son
dificilmente subsanables, de tipo estrutural e que non pode responder á relevancia
e entidade da poboación á que debe atender, condicionada pola súa situación
xeográfica, o ámbito de influencia e o volume poboacional.
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No 2007 comezouse a traballar, por parte da Consellería de Sanidade, na
posibilidade da construción dun Centro de Alto Rendemento en Lalín, de forma
que se puidese dar saída a unha necesidade de servizo como a que se tiña. O
Goberno local de entón puxo dificultades a aquel proxecto que, non entanto,
quedaba encamiñado no 2009. Co cambio de Goberno autonómico, existiu maior
entendemento entre o Concello, que deixou de poñer tantas dificultades, e a
Consellería de Sanidade, e en 2010 se anuncia a construción do CAR no Alto de
Vales, que se materializa en 2011 na sinatura dun convenio de colaboración para
este proxecto. Este convenio nunca foi materializado nos seus puntos ata 2015, da
novamente de eleccións municipais, no que se asina novamente un protocolo de
cooperación entre as institucións, que o PP da visibilidade no Parlamento de
Galicia a través dunha iniciativa parlamentaria aprobada e que pretende poñer en
valor tal acordo e a próxima construción do CAR.
Para poder chegar a ese punto, o Concello de Lalín fixo un grande esforzo coa
adquisición dos terreos por diversas vías, asumindo o Concello todo o custe deste
proceso e que supuxo algunhas renuncias a outros investimentos e necesidades.
O cambio de Goberno municipal en Lalín provocou o cambio de actitude da
Consellería de Sanidade, quen dende 2015 fixo oídos xordos ás peticións do
Concello de Lalín dos avances necesarios, e que ata este momento alcanza o feito
de non dar resposta nin recibir ao alcalde de Lalín e membros do Goberno
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municipal. En xuño de 2017, na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e
Emprego do Parlamento de Galicia, o xerente do Sergas asumiu que a
infraestrutura, agora, non era “prioritaria”. No mesmo tempo, o Concello de Lalín
aprobou por unanimidade unha moción que solicita, entre outras cuestións, o
cumprimento dos acordos asinados e o inicio das obras para a construción do
CAR.
A Xunta de Galicia terminou por iniciar o procedemento para a construción dun
novo centro de saúde, afastado das necesidades máis amplas que o propio PP
recoñeceu en numerosas ocasións dende hai moitos anos. Este novo centro de
saúde poderá resolver algunhas das cuestións estruturais do actual centro, mais
non será o avance necesario en termos de ampliación de servizos de maneira
notoria, como si ocorrería no caso de que fose un centro CAR como se tiña
planificado inicialmente.
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En todo caso, a situación da atención sanitaria segue a presentar na actualidade
varios problemas que, ata a inauguración dese novo centro e incluso coa súa posta
en funcionamento, non terán solución se non existe unha política de
fortalecemento do servizo por parte da Xunta de Galicia. O problema estrutural
de non cobertura de baixas e vacacións dos profesionais produce problemas de
carácter asistencial. O Centro de Saúde de Lalín ten asignados 10 facultativos/as
en quenda de mañá e 3 de tarde, ademais de 2 pediatras. Na quenda da mañá ten
ocorrido que por momentos so atenderan 3 dos profesionais de familia, por baixas
e vacacións nos cubertas, saídas a domicilio e outras circunstancias sobrevidas
dos profesionais. A saturación derivada da acumulación de tarefas en poucos
profesionais resulta evidente.
Dende a chegada ao Goberno de Núñez Feijoo en 2009 o Sistema público de
saúde soamente ten contratado de maneira estable a menos dun 15 % dos
titulados MIR, tanto en atención primaria como especializada, o que supón un
dato preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces insuficiente para
cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha dispersión notoria e unha
forte implantación no territorio, para paliar os problemas demográficos antes
sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de non ter que
concentrar servicios, afastado a atención dos e das cidadáns.
A este problema de persoal engádese unha queixa habitual de falta de dotación de
recursos materiais. Estes problemas teñen sido reivindicados por parte do persoal
en numerosas ocasións á correspondente dirección, máis sen recibir resposta nin
solución. O PAC que está no mesmo edificio, ademais dos problemas asociados
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aos colectivos de PAC que están sendo desatendidos pola Xunta de Galicia sobre
as súas condicións laborais, ten problemas engadidos a maiores dos do persoal,
como pode ser a non existencia dunha ducha para poder dar algún servizo no caso
de pacientes que o necesiten en función da súa urxencia. Os espazos no CAR son
notoriamente reducidos, cinguindo a sala de espera a un estreito corredor na
entrada da instalación, con nulo acceso ao aseo para o caso de cadeiras de rodas,
por poñer un exemplo. O equipo do HADO, por indicar outro problema, está a
utilizar dependencias do propio PAC cando estes non están ocupados,
intercambiando espazos durante o día.
Existe un problema coas urxencias deste Concello, pois unicamente existe para
toda a zona unha ambulancia SVB, o que dificulta a atención das urxencias
extrahospitalarias dada a amplitude do terreo a abarcar, moi extenso, ao que se
suman outros concellos limítrofes. A demanda dunha nova ambulancia resulta xa
persistente, sen que exista resposta da Xunta de Galicia sobre esta cuestión. Cabe
ter en conta que o servizo hospitalario de urxencias de referencia é o servizo de
urxencias do CHUS, cos seus problemas engadidos de falta de persoal e medios
para realizar correctamente a súa labor a pesares do esforzo dos profesionais.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora a Xunta de Galicia a calidade da atención primaria no concello de
Lalín?
Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2019 14:01:09
María Luisa Pierres López na data 05/02/2019 14:01:14
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Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2019 14:01:18
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48507(10/POP-005796)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto do funcionamento e
acollemento polas familias das casas niño dende a súa posta
en marcha
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019
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A Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Marta Rodríguez Arias, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Xunta de Galicia leva anos traballando para conseguir que en cada concello de
Galicia exista, polo menos, un recurso de conciliación a disposición das familias. Na
presente lexislatura, o Goberno galego seguiu estendendo a rede de escolas infantís
sostidas con fondos públicos de xeito que a día de hoxe Galicia sitúase nunha ratio de
cobertura do 42%, 9 puntos por riba do mínimo recomendado pola Unión Europea,
existindo actualmente máis de 24.000 prazas públicas para nenos de 0 a 3 anos.
Como complemento, a Xunta crea dúas liñas de axudas que reforzan as posibilidades
para a conciliación co Bono Coidado e o Bono Concilia, ademais da Tarxeta Benvida,
un apoio económico para as familias á hora de afrontar os primeiros gastos derivados
do nacemento e coidado dos fillos e fillas.
Do mesmo xeito, no 2016 o Goberno galego puxo en marcha unha pioneira fórmula
para garantir a conciliación tamén no rural, atendendo ás especiais circunstancias dos
concellos de menos de 5.000 habitantes coa creación das casas niño.
Así, o Executivo galego impulsa unha rede de recursos de conciliación específicos para
os municipios menos poboados co obxectivo engadido de favorecer o asentamento no
rural, dotando ás familias deses concellos das mesmas posibilidades de conciliación
das que gozan nas vilas e cidades.
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Un recurso que ademais permite crear novas oportunidades de negocio, ao tempo que
contribúe a cimentar as bases para o reequilibrio territorial e para a revitalización
demográfica.
Despois de tres convocatorias consecutivas, as de 2016, 2017 e 2018, todas resoltas, o
Goberno galego anunciou a comezos de ano que traballa xa na cuarta convocatoria, o
que permitirá dispoñer ao remate da lexislatura de 76 centros deste tipo cun total de
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380 prazas públicas, estendendo desta maneira un recurso con moi boa acollida por
parte das familias.
Tendo en conta a relevancia das casas niño como centros de conciliación en concellos
que non dispoñen doutro recurso para compaxinar a vida laboral e familiar así como
polo seu papel na vertebración do rural, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
Que balance fai a Xunta de Galicia do funcionamento e acollida das casas niño dende
a súa posta en marcha?
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 02/04/2019 12:16:44
Marta Rodriguez Arias na data 02/04/2019 12:16:52
María Ángeles Garcia Míguez na data 02/04/2019 12:16:58
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 02/04/2019 12:17:04
María Encarnación Amigo Díaz na data 02/04/2019 12:17:10
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 02/04/2019 12:17:16
María Soraya Salorio Porral na data 02/04/2019 12:17:26
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 02/04/2019 12:17:32
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Sandra Vázquez Dominguez na data 02/04/2019 12:17:40
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5.8

48738(10/POP-005820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia ao
sindicato Xóvenes Agricultores
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo, Marcos Cal Ogando e Carmen Santos Queiruga,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

O ex-presidente do sindicato agrario Xóvenes Agricultores, Juan Pérez
Miramontes, vén de ser detido por formar parte dunha rede de trata de mulleres.
Segundo o Ministerio Público de Paraguai, o antigo sindicalista, que foi atrapado
nun dos seis rexistros simultáneos que se produciron en pisos de Compostela o
martes 2 de marzo, financiaba a trama delituosa.
A rede desarticulada recrutaba ás vítimas en Paraguai a través dunha “axencia de
viaxes” en Ciudad del Este que ofrecía a mulleres vulnerables postos de traballo
no Estado Español. Cando chegaban a Santiago, Málaga ou Madrid,
retirábaselles a súa documentación e eran secuestradas en clubs e pisos de
alterne.

O xulgado de instrución número 3 de Santiago continúa coa instrución do caso.
Investiga, entre outros delitos, a existencia de trata de seres humanos con fins de
explotación sexual, o favorecemento da prostitución e a alteración do estado civil
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de menores.

Non é a primeira vez que Juan Pérez Miramontes é noticia. Xa no ano 2016 a
prensa galega e estatal recolleu que a Xunta de Galicia subvencionara a Xóvenes
Agricultores con dous millóns de euros. Eses cartos foran empregados para
comprar catro locais dos que era copropietario o propio Miramontes,
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incumprindo así as obrigacións ligadas ás axudas. Naquel momento, a Xunta
declarou que non tiña coñecemento da vinculación do sindicalista cos inmobles,
algo que o Consello de Contas desmentiu asegurando que llo comunicara o seu
propio equipo auditor.

Segundo Contas, o sindicato Xóvenes Agricultores incumprira as obrigas das
subvencións da Xunta, xa que estas establecían que os sindicatos tiñan que
solicitar “ofertas a diferentes provedores” e “no caso dos catro inmobles
adquiridos polo sindicato Xóvenes Agricultores, o cumprimento destes
principios, de xeral aplicación ao gasto público, queda cuestionado ao terse
adquirido aqueles de empresas ou persoas físicas vinculadas ata o momento da
convocatoria ao presidente e máximo representante da entidade beneficiaria”,
Juan Pérez Miramontes.

Ademais, Contas destapou a existencia dun sobrecusto notable na compra dun
dos locais: “Se ben respecto de tres dos inmobles adquiridos por esta
organización o prezo de adquisición coincide co valor de taxación que figura nun
informe que se aporta no expediente, no caso dun dos inmobles (local en
Carballo), adquirido á sociedade Publisocial SL, o valor de adquisición
escriturado e subvencionado resulta significativamente superior ao valor de
mercado que consta no correspondente certificado de taxación para este
inmoble”.

CSV: REXISTRO6sC3eJoxB8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
pleno:
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-Que relación mantiña e mantén Juan Pérez Miramontes co Partido
Popular?

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Carmen Santos Queiruga
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 04/04/2019 16:24:19

Marcos Cal Ogando na data 04/04/2019 16:24:27

CSV: REXISTRO6sC3eJoxB8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carmen Santos Queiruga na data 04/04/2019 16:24:34
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