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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de maio de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e
publicación

- 9448 (10/MOP-000008)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de abril de 2017
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Xunta de Portavoces e
publicación

- 9506 (10/CPP-000024)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Da Sra. conselleira do Medio Rural, por petición dos GG. PP. do BNG e de En Marea, para dar conta
das actuacións que ten pensado levar a cabo en relación cos danos ocasionados no sector vitivinícola
a consecuencia das últimas xeadas que tiveron lugar na última semana do mes de abril de 2017

- 9590 (10/CPP-000026)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Da Sra. conselleira do Mar, por petición dos GG. PP. do BNG e de En Marea, para dar conta das ac-
tuacións que ten pensado levar a cabo en relación coa aprobación do Real Decreto lei 8/2017, do
12 de maio, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario
de manipulación mercancías dando cumprimento á Setenza do Tribunal de Xustiza da Unión Euro-
pea do 11 de decembro de 2014, recaída no Asunto C-576/13 (procedemento de infracción
2009/4052), ou «decreto da estiba» e das consecuencias que vai supoñer para os portos de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 9583 (10/CPP-000025)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar dos proxectos aprobados na pri-
meira convocatoria do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) en materia de política social
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1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 9314 (10/INT-000394)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias no mercado financeiro galego da posible venda do Banco Popular

- 9320 (10/INT-000395)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre os efectos da política de deducións e exencións fiscais no incremento da débeda pública

- 9326 (10/INT-000396)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política do Goberno galego en relación co recoñecemento do período do servizo militar
obrigatorio ou da prestación substitutoria para os efectos de cotización á Seguridade Social

- 9352 (10/INT-000397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a estratexia do Goberno galego para afortalar as relacións sociais, económicas, culturais e
lingüísticas con Portugal e os países de fala portuguesa

- 9360 (10/INT-000398)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa atención hospitalaria durante os meses de verán

- 9366 (10/INT-000399)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da atención sanitaria á fibromialxia

- 9441 (10/INT-000400)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos puntos de encontro familiar

- 9456 (10/INT-000401)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as condicións de acceso ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universi-
dades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e
noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

31898

X lexislatura. Número 120. 31 de maio de 2017



- 9477 (10/INT-000402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Constitucional respecto da aplicación automática polos concellos da
normativa estatal do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

- 9501 (10/INT-000403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa creación de escolas infantís de 0 a 3 anos nos
polígonos industriais e parques empresariais

- 9511 (10/INT-000404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a doazón de equipamentos á sanidade pública

1.4.4. Preguntas
1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Admisión a trámite e publicación

- 9331 (10/PDC-000012)
Pregunta de iniciativa popular sobre os datos concretos en relación co matadoiro municipal de Ou-
rense e referidos aos anos 2014, 2015 e 2016, reflectidos nos libros mensuais de control sanitario
do gando, que asina o servizo veterinario oficial

A Mesa acorda:

1º. A admisión a trámite e cualificación como pregunta de iniciativa popular.

2º. A súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parla-
mento de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en pre-
guntas con resposta escrita ou oral no prazo de 15 días, incluídos os sábados, a partir do día
seguinte á publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electró-
nico, aberto as 24 horas do día, poderá producirse a asunción desde as 00.00 horas de inicio do
día seguinte á publicación no Boletín Oficial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren
varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción será asignada a pregunta ao
primeiro que o solicite.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

31899

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 120. 31 de maio de 2017



31900



31901



31902



31903



31904



31905



31906



31907



31908



31909



31910



31911



31912



31913



31914



31915



31916



31917



31918



31919



31920



31921



31922



31923



31924



31925



31926



31927



31928



31929



31930



31931



31932



31933



31934



31935



31936



31937



31938



31939



31940



31941



31942



31943



31944



31945



31946



31947



31948



31949



31950



31951



31952



31953



31954



31955



31956



31957



31958



31959



31960



31961



31962



31963



31964



31965



31966



31967



31968



31969



31970



31971



31972



31973



31974



31975



31976



31977



31978



31979



31980



31981



31982



31983



31984



31985



31986



31987



31988



31989



31990



31991



31992



31993



31994



31995



31996



31997



31998



31999



32000



32001



32002



32003



32004



32005



32006



32007



32008



32009



32010



32011



32012



32013



32014



32015



32016



32017



32018



32019



32020



32021



32022



32023



32024



32025



32026



32027



32028



32029



32030



32031



32032



32033



32034



32035



32036



32037



32038






����������




 
Nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2017 figura unha consignación, por importe 
de 4.555.099,00 €, na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino á liquidación do FCL do ano 2015, que 
debe aboarse no exercicio de 2017. 
 
O importe a consignar debe realizarse con base na recadación líquida dos capítulos I, II e III de ingresos 
da Administración Xeral, tendo en conta ademais a homoxeneización das variacións dos tipos de IVE e 
dos IIEE. 
 
Unha vez tidos en conta todos os datos anteriores, resulta que o importe a consignar na referida aplicación 
ascende a 3.741.345,00 €, polo que resulta un exceso de 813.754,00 €, que non se vai a utilizar. 
 
Por outro lado e como consecuencia dunha reasignación das sancións de consumo, por importe de 
1.499.900,00€, prodúcese un remanente sobrante, polo mesmo importe, nas transferencias de 
financiamento, sen que se vexa alterado o seu orzamento total. 
 
O artigo 65.1.d) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece a competencia do Consello da Xunta para autorizar, 
por proposta do titular da Consellería de Facenda, transferencias das dotacións non utilizadas nos 
programas das distintas seccións do orzamento aos distintos conceptos do programa de imprevistos e 
funcións non clasificadas, habilitando os créditos que sexan necesarios para a súa posterior reasignación. 
 
Tendo en conta o anterior,  elévase para a consideración do Consello da Xunta a transferencia de crédito 

que se detalla na proposta.
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Os grupos parlamentares de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, ao 

abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan á 

Mesa do Parlamento que se proceda á tramitación de comparecencia urxente en 

Pleno da Conselleira do Medio Rural do Goberno galego, para que dea conta das 

actuacións que ten pensado levar a cabo en relación cos danos ocasionados no 

sector vitivinícola a consecuencia das últimas xeadas que tiveron lugar na última 

semana do mes de abril de 2017. 

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2017. 

 

 

   Asdo: Luís Villares Naveira 

    Voceiro do G.P. de En Marea 

    Ana Belén Pontón Mondelo 

    Voceira do G.P. do BNG. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 24/05/2017 17:51:57 
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Luis Villares Naveira na data 24/05/2017 17:58:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Os Grupos Parlamentares de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, ao 

abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan á 

Mesa do Parlamento que se proceda á tramitación da comparecencia urxente en 

Pleno da Conselleira do Mar do Goberno galego, para que dea conta das 

actuacións que ten pensado levar a cabo en relación ca aprobación do Real 

Decreto-Lei 8/2017, de 12 do maio, por o que se modifica o réxime dos 

traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de 

mercancías dando cumprimento á Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión 

Europea de 11 do decembro de 2014, recaída no Asunto C-576/13 

(procedemento de infracción 2009/4052), ou “decreto da estiba” e das 

consecuencias que vai supoñer para os portos de Galicia. 

 

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Voceira do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2017 15:47:01 

 

Luis Villares Naveira na data 29/05/2017 16:52:42 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, O 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ao proceso e 

consecuencias da venda do Banco Popular. 

 

Ante a fonda crise do sector financeiro que explota no 2008, no comezo da crise 

económica, lonxe de emprender unha reforma no camiño de reforzar a transparencia, a 

intervención, o control e tutela pública que evitara de novo as expansión das burbullas 

financeiras, os principais partidos do Estado español pactaron unha “reestruturación”. 

Esta reestruturación tivo o obxectivo de concentrar e centralizar o sector financeiro, 

privatizando e bancarizando as caixas de aforros e reducindo o número de entidades, 

sometidas ademais á supervisión única de institucións centrais do Estado.  

A normativa reguladora que sustentou a reestruturación, baixo os citados 

criterios de concentración, centralización e bancarización do sistema financeiro, foi 

acordada a nivel estatal por PP e PSOE desde o seu inicio. Baixo esta óptica, levouse a 

cabo un proceso que para Galiza tivo nefastas consecuencias, sendo a máis clara e 

evidente a perda das caixas de aforros e a perda da galeguidade e absorción de entidades 

bancarias como o Banco Pastor ou o Banco Gallego. 

Recentemente, diversos medios de comunicación informaban da posíbel venda, 

do grupo que absorbeu ao Banco Pastor, o Banco Popular, segundo operador bancario 

en Galiza a continuación de Abanca. 
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O Banco Popular conta en Galiza con arredor dun milleiro de empregados, unha 

ampla rede comercial con máis de 200 sucursais e cun volume de negocio de 

aproximadamente 21.000 millóns de euros, sumando créditos e depósitos, o que supón 

unha cota de mercado do 20%. 

De consumarse esta venda, suporía un novo chanzo no citado proceso de 

reestruturación bancaria iniciada coa crise. Neste caso, a compra do Banco Popular -

previsibelmente por algún operador xa radicado na Galiza- suporía avanzar un paso 

máis na concentración, centralización e oligopolio bancario.  

Antes do proceso de reestruturación bancaria existía arredor de dez entidades –

ben fosen caixas ou bancos- cunha ampla implantación no conxunto do pais. Porén, se 

tal e como apuntan diversas fontes, o Banco Popular é mercado por algún dos principais 

bancos xa implantados en Galiza, tería como consecuencia que arredor do 90% do 

mercado financeiro galego quedaría en mans de media decena de bancos, o que é a clara 

mostra dun mercado oligopólico.  

Doutra banda, de a entidade ser mercada por un operador xa implantado en 

Galiza, existirán duplicidades da rede en múltiples localidades polo cal é máis que 

probábel que os novos propietarios da entidade leven a cabo un proceso de axustes na 

rede que suporá peche de oficinas e redución de cadros de persoal, polo que se 

producirán con toda probabilidade despedimentos de persoal, o que está a producir unha 

lóxica preocupación entre as súas traballadoras e traballadores, aos cales non se lles ten 

trasladado ningunha información. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación: 
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-Considera a Xunta de Galiza que o mercado financeiro galego pode 

considerarse un oligopolio? 

-Considera a Xunta de Galiza a concentración bancaria – e polo tanto a redución 

da oferta- que se está a producir é beneficioso para os clientes e usuarios de servizos 

financeiros? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debida a grande concentración de entidades 

financeiras en Galiza? 

-Considera a Xunta de Galiza de xeito positivo os efectos da reestruturación 

bancaria? 

 

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 19/05/2017 12:28:17 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/05/2017 12:28:25 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/05/2017 12:28:29 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/05/2017 12:28:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/05/2017 12:28:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/05/2017 12:28:41 

 

32094



 
 

 

 

   Á Mesa do Parlamento 

 

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar 

de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte INTERPELACIÓN. 

 

A débeda galega incrementouse no período 2008-2016 nun 174,5%, pasando de 

3.954 millóns a 10.854 millóns. O incremento que se deu da débeda non foi 

consecuencia dun proceso de maior gasto en capital, senón que está destinada a 

cubrir gasto corrente.  

Este aumento da débeda foi consecuencia directa dunha forte caída dos ingresos 

públicos do Estado, que a súa vez foi consecuencia de dous motivos. Por unha 

banda, unha forte contración económica debido á crise que deu comezo no 2009, 

e que promoveu unha caída moi intensa da recadación impositiva e por outra 

banda, un sistema fiscal moi feble que durante as etapas de crise promove unha 

caída dos ingresos mais intensa que a media europea e nas etapas de expansión, 

unha menor recadación sobre PIB que a media europea.  

Isto sería consecuencia, en gran media, dun modelo fiscal que implica un deseño 

de deducións e bonificacións fiscais que debilita en exceso a capacidade de 

recadación do Estado. 

Por outra banda, esta caída dos ingresos públicos tivo a súa respectiva 

consecuencia no Sistema de Financiamento Autonómico, que viu reducida a súa 

cuantía moi notablemente. Deste xeito, o estudo titulado “Suficiencia financiera 

de las CCAA y el Estado del bienestar” e publicado polo IVIE, indica o forte 

descenso dos fondos do modelo de Financiamento Autonómico. Deste xeito, se 

tales fondos acadaban no 2009 os 114.352 mil millóns de euros, no 2015 
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situáronse nos 103.230 millóns, isto é, unha diferenza de 11.122 millóns de 

euros. 

Esta situación, coma no conxunto do Estado, vese agravada pola política de 

deducións fiscais que tamén é levada a cabo pola Xunta de Galicia, o que fai 

debilitar aínda mais os recursos públicos sa Xunta.  

Nos orzamento do 2014, 2015, 2016 e 2017, a Xunta de Galicia realiza unhas 

previsións onde se cuantifican tales bonificacións fiscais. Así estas acadan os 

310,2 millóns no 2014, 312,4 millóns no 2014, 363,8 millóns no 2016 e 553,4 

millóns no 2017. De forma mais detallada, sinálanse as deducións previstas nos 

orzamentos por figuras tributarias na seguinte táboa. 

 2014 2015 2016 2017 

IRPF 19.125.000 21.373.000 28.899.900 24.755.000 

IP 804.000 804.000 804.000 94.514.000 

ISD 88.289.500 76.691.075 117.477.350 144.249.900 

ITP-AXD 15.309.000 20.567.000 30.469.500 103.085.244 

Hidrocarburos 14.717.977 19.078.177 6.483.000 8.745.000 

Taxas e prezos 171.958.908 173.985.672 179.757.994 178.087.743 

Total 310.204.385 312.498.924 363.891.744 553.436.887 

Fonte: Orzamentos de Galicia. Euros. 

Así, a Xunta decidiu compensar toda esta redución de ingresos públicos a través 

dun maior endebedamento, ao mesmo tempo que afondaba nun sistema fiscal 

mais feble a través dunha aposta moi clara pola política de dedución e 

bonificacións fiscais.  

Por todo o sinalado previamente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Interpelación: 
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1. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta de 

Galicia debido á política de deducións e exencións fiscais nos anos 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

2. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través do IRPF debido ás deducións fiscais aplicadas no 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

3. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través do Imposto de Patrimonio debido ás deducións fiscais aplicadas no 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

4. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través do Imposto de Transmisión Patrimonial e Actos Xurídicos 

Documentados debido ás deducións fiscais aplicadas no 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

5. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través do Imposto de Sucesións e Doazóns debido ás deducións fiscais 

aplicadas no 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

6. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través do Imposto de Hidrocarburos debido ás deducións fiscais aplicadas 

no 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

7. A canto ascende a cuantía definitiva que deixou de recadar a Xunta a 

través de Taxas e Prezos debido ás deducións fiscais aplicadas no 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 19/05/2017 12:33:18 

 

Antón Sánchez García na data 19/05/2017 12:33:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

En 1977 créase o Movemento de Obxección de Conciencia (MOC), que 

propón a desobediencia civil como estratexia de resistencia ao 

recrutamento obrigatorio. 

 

Coa chegada do primeiro goberno socialista, en 1984 apróbase a Lei de 

obxección de conciencia, que regula o dereito á obxección de conciencia e 

a obrigatoriedade da prestación social substitutoria. O  movemento de 

insubmisión tivo tamén un seguimento importante, levando ao 

procesamento xudicial de miles de mozos, o que xerou ademais profundas 

discrepancias xudiciais e o colapso do propio sistema institucional. A 

insubmisión como movemento de desobediencia civil masivo non tivo 

parangón en ningún outro país europeo.  

 

Esta corrente de solidariedade e apoio social e político tan ampla levou a 

derrogación do servizo militar obrigatorio, feito que se plasmou no Real 

decreto do 9 de marzo de 2001 aprobado polo Consello de Ministros.  

 

Segundo o decreto, o desenvolvemento do proceso de profesionalización 

requiría o paso automático á reserva dos militares de substitución, así como 

os mozos que tiñan pendentes a prestación por gozar de prórroga ou non ser 

clasificados. 

 

A Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e 

modernización do sistema de Seguridade Social, aprobada polo Goberno 

do presidente Zapatero, contemplaba na súa Disposición adicional vixésima 

oitava o cómputo, a efectos de Seguridade Social, do período de servizo 

militar obrigatorio ou de prestación social substitutoria: 

 

“O Goberno presentará, no prazo dun ano, un proxecto de lei que 

estableza un sistema de compensación á Seguridade Social para que por 

esta poida recoñecerse, a favor das persoas interesadas, un período de 
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asimilación do tempo de servizo militar obrigatorio ou de prestación social 

substitutoria que compense a interrupción das carreiras de cotización 

ocasionada por tales circunstancias, acorde cos incrementos que, no 

ámbito da contributividade, prodúcense nesta lei, e coa sustentabilidade do 

sistema” 

 

Posteriormente a  Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais 

do Estado para 2014, aprazou a aplicación desta disposición que permitiría 

o recoñecemento do tempo investido no servizo militar e a prestación social 

substitutoria. Un aprazamento que se repetiu dende a chegada do Sr. Rajoy 

ao Goberno de España nos orzamentos para o ano 2015, 2016, e tamén 

segundo acabamos de coñecer para o 2017. 

 

Esta medida ía destinada a compensar a interrupción das carreiras de 

cotización ocasionada a xeracións de cidadáns que tiveron que realizar a 

“mili” ou a prestación substitutoria, a diferenza do réxime que hoxe se 

aplica a quen voluntaria ou profesionalmente fai o servizo militar. Os que 

realizaron o servizo militar voluntariamente ou se alistaron ao exército vén 

na actualidade ese tempo no seu historial de cotización, e recoñéceselle ese 

período ao xubilarse anticipadamente, ao contrario dos forzados, o que 

supón un claro agravio comparativo. 

 

Ademais terase en conta o servizo militar obrigatorio ou prestación a 

efectos de cotización, nos seguintes casos:  

 

1. Segundo o previsto nos artigos 207 e 208 da Lei xeral Seguridade 

Social para acceder á xubilación anticipada débese acreditar un 

período mínimo de cotización efectiva e a estes efectos permítese ter 

en conta o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou da 

prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano en ambos os 

casos.  

2. Para a xubilación parcial (artigo 215 Lei xeral Seguridade Social) 

débese acreditar un período de cotización de trinta e tres anos e só se 

computará o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou 

da prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano.  

3. No caso dos funcionarios e funcionarias que van acceder ás clases 

pasivas, considerarase o tempo de servizo militar obrigatorio nestes 

dous supostos:  
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a) Si se realizou despois do ingreso como funcionario/a. Aos/ás 

funcionarios/as de carreira que adquiriron tal condición despois do 

cumprimento do servizo militar só se lle computa o exceso do período 

obrigatorio, tanto a efectos de cotización como de antigüidade. 

b) Si se realizou antes de ser funcionario/a, só se terá en conta o que 

exceda do tempo do servizo militar obrigatorio. Aos/ás funcionarios/as de 

carreira que xa tivesen tal condición ao incorporarse ao servizo militar, 

compútaselle o devandito período a efectos de cotización e antigüidade 

(trienios). 

 

En Galicia  recoñécese tamén o tempo do servizo militar para o cómputo 

dos trienios para o persoal laboral da Xunta de Galicia. 

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Como valora o Goberno galego que as persoas que realizaron de 

maneira obrigatoria o servizo militar ou os que fixeron a prestación 

social substitutoria  non se lles recolla ese tempo no seu historial de 

cotización? 

2. Dirixiuse a Xunta de Galicia ao Goberno de España para solicitarlle 

que as persoas que realizaron de maneira obrigatoria o servizo militar 

ou os que fixeron a prestación social substitutoria se lles recolla ese 

tempo no seu historial de cotización? 

3. De recoñecerse integramente a efectos de cotización o servizo militar 

obrigatorio ou a prestación substitutoria, a cantos galegos calcula a 

Xunta de Galicia que podería beneficiar esta medida? 

 

Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 19/05/2017 14:17:52 
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Julio Torrado Quintela na data 19/05/2017 14:17:59 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado Cores, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Interpelación. 

 

Os vindeiros días 29 e 30 de maio vai ter lugar en Vila Real (Portugal) a XXIX 

Cimeira Ibérica, presidida polos presidentes dos gobernos de Portugal e España. O 

anterior cumio tivo lugar en Baiona no mes de xuño de 2015 e nel aprobáronse uns 

acordos que tiveron un escaso desenvolvemento no que ten que ver coa interrelación 

Galiza-Norte de Portugal e outros temas de vital importancia para o noso país. 

O pasado luns 15 de maio tivo lugar en Braga a xuntanza do plenario da 

Comunidade de Traballo Galiza Norte de Portugal, no que o presidente da Xunta de 

Galiza asumiu a presidencia rotatoria do organismo por un período de dous anos. Nesta 

xuntanza, o presidente da Xunta de Galiza anunciou que os gobernos español e 

portugués xa contaban cunha lista de demandas conxuntas galego portuguesas en 

distintos eidos. Por outra parte, fixo referencia aos principais obxectivos da 

Comunidade de Traballo para o período 2017-2019. 

Nun espazo máis amplo, o das relacións con Portugal e a Lusofonía, desde o ano 

2014 contamos con unha ferramenta, a denominada Lei Paz Andrade, (LEI 1/2014, do 

24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía), 

que posibilita o afianzamento das relacións sociais, económicas, culturais e lingüísticas 
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entre Galiza e os países de lingua portuguesa. Malia as enormes posibilidades que abriu 

esta iniciativa, os resultados semellan moi cativos. 

 

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte Interpelación: 

Cal é a estratexia do goberno galego en relación con Portugal e os países de fala 

portuguesa para afortalar e impulsar as relacións sociais, económicas, culturais e 

lingüísticas? 

 

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/05/2017 12:56:30 
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Noa Presas Bergantiños na data 22/05/2017 12:56:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/05/2017 12:56:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/05/2017 12:56:40 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/05/2017 12:56:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Coa chegada do verán, dende hai anos o Sergas tende a planificar “á baixa” 

a asistencia sanitaria considerando menor nivel cuantitativo do servizo, o 

que se amosa en termos de camas dispoñibles e  en número de 

traballadores/traballadoras nos centros sanitarios, especialmente nos 

hospitais. 

 

A rede de hospitais de Galicia ten algo máis de 7.000 camas en total. 

Habitualmente os centros hospitalarios galegos perden o uso de máis de     

1.000 camas entre xuño e setembro. Profesionais do sistema sanitario 

estimaron en 1.200 as que foron pechadas no ano 2016 (Enfermeros 

denuncian el cierre de 1.200 camas hospitalarias en verano en Galicia; 

12.07.2016 La Opinión; Los hospitales gallegos tendrán 1.200 camas 

menos este verano; 30.05.2016 Cadena Ser). 

 

Tamén a cantidade de persoal traballando no Sergas chegada a época do 

verán é notoriamente menor que no resto do ano. A correlación habitual 

establécese co peche de camas, de forma que se reduce o servizo coa 

argumentación de que hai menos pacientes, conquerindo como gran 

vantaxe que o investimento en sanidade é menor. O verán é, naturalmente, 

o período de vacacións dos e das profesionais, e a contratación eventual 

supón a ferramenta que sería necesaria para cubrir as baixas producidas por 

estas vacacións. A propia Consellería de Sanidade ten estimado nun 20 % o 

volume de contratación temporal dentro do propio Sergas durante o global 

do ano, non entanto os sindicatos teñen apuntado a volumes maiores, sendo 

difícil coñecer a realidade concreta debido á opacidade dos datos oficiais. 

En verán, estes porcentaxes elévanse polas substitucións, pero non son 

cubertas todas as necesidades. 
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O verán supón, en definitiva, unha época de debilidade para o sistema 

sanitario público de Galicia, no que a planificación trata de provocar 

menores ingresos hospitalarios para ter menores demandas asistencias e, 

por tanto, menor necesidade de recursos persoais e materiais. 

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Pode garantir o Goberno galego que a atención sanitaria en Galicia 

está durante o verán ao mesmo nivel que o resto do ano? 

2. Cantas camas estarán sen uso habitual durante o período de verán 

segundo a previsión da Xunta de Galicia?  

3. Cal é o volume medio de ocupación de camas no conxunto de centros 

hospitalarios de Galicia durante todo o ano? E durante a época de 

verán? 

4. Que volume de persoal se contratará no Sergas para cubrir, durante o 

verán, as substitucións dos e das profesionais que collen as súas 

vacacións? 

5. Pode garantir a Xunta de Galicia que existe o mesmo número de 

profesionais sanitarios en servizo durante o verán que durante o resto 

do ano? 

6. En base a que criterios e/ou informacións se planifica e documenta a 

dotación de recursos (especialmente persoal e camas) no verán para o 

Sergas? Existe documento desa planificación? 

7. Como valora o Goberno galego as reclamacións e reivindicacións dos 

profesionais solicitando o non peche de camas e a redución de persoal 

nos centros hospitalarios durante o verán? 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de maio de 2017 

 

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 22/05/2017 12:59:00 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 22/05/2017 12:59:06 
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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. 

 

Hoxe, a fibromialxia se define por cadros de dor muscular, esquelético, 

crónico e xeneralizado. Descoñécese con claridade a súa orixe i é unha 

enfermidade recoñecida por todas as organizacións médicas internacionais 

e pola Organización Mundial da Saúde (código M79.9 da clasificación 

CIE-10) como unha enfermidade de reumatismo non articular. 

 

Existen diversos estudos sobre a súa prevalencia, que ofrecen datos entre o 

1 % e o 4 % da poboación, afectando en maior medida a mulleres, sendo a 

causa máis frecuente de dor osteomuscular xeneralizado e crónico. 

Calcúlase que en Galicia poden existir en torno ás 30.000 persoas 

afectadas.  

 

Existe dificultade para o seu diagnóstico, polo que apúntase a existencia 

dun gran número de persoas afectadas sen estar aínda diagnosticadas. 

Tamén o tratamento constitúe un problema relevante, pois a enfermidade 

afecta de maneira importante á calidade de vida das persoas que a sofren e 

a todos os seus ámbitos de desempeño, incluíndo o eido laboral, social e 

incluso familiar. Por iso a súa abordaxe debe ser non unicamente dende 

unha perspectiva sanitaria. 

 

No ano 2003 o  Ministerio de Sanidad y Consumo elaborou un documento 

sobre a enfermidade no que recollía as directrices de diagnóstico e 

tratamento para difundir entre os familiares, profesionais sanitarios e 

poboación en xeral para facilitar o coñecemento sobre a enfermidade. Este 

documento foi actualizado en 2009 por indicación do Consello 

Interterritorial, para incluír os avances e adaptalo ao tratamento e 

diagnóstico da patoloxía. En 2011 o Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales y Consumo revisou e actualizou os coñecementos sobre a 

enfermidade para mellorar os procesos de diagnose e tratamento. 
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A pesar dos avances, queda moito por facer no terreo da fibromialxia, tanto 

dende a abordaxe médica como da difusión e información relativa á mesma 

ou, incluso, no recoñecemento da súa incapacitación de cara ao 

desenvolvemento da actividade laboral das persoas que a padecen. 

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Ten o Goberno galego algunha estratexia definida para mellorar a 

diagnose e tratamento da fibromialxia? 

2. Ten algunha estimación oficial a Xunta de Galicia do número de 

casos de persoas afectadas por fibromialxia en Galicia? 

3. Que valoración lle merece ao Goberno galego a posible consideración 

da fibromialxia a efectos da incapacitación laboral, necesidade de 

adaptación ou cambio de posto de traballo? 

4. Ten constancia o Goberno galego da existencia de investigación de 

carácter biosanitario en Galicia que estea a traballar sobre a 

fibromialxia? 

 

Pazo do Parlamento, 19 de maio de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 22/05/2017 13:06:47 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 22/05/2017 13:06:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán 

Lorenzo e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado 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 aplicación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, pola que se modifica a 

regulación do matrimonio no Código civil e determínase o procedemento 

para seguir nas causas de nulidade, separación e divorcio, vén poñendo de 

manifesto a insuficiencia dos instrumentos procesuais que o ordenamento 

xurídico ofrece para a resolución dos conflitos derivados das rupturas 

familiares, sobre todo no que se refire a salvagarda do interese superior das 

e dos menores para manter relacións cos proxenitores non custodios e a súa 

familia, á marxe da ruptura. 

 

Esta situación fixo que a Xunta de Galicia afrontase o financiamento, con 

cargo ao Programa de orientación e mediación familiar, dunha rede de 

puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que 

facilite a relación materno/paterno-filial, asegurando o benestar e a 

seguridade das e dos menores en familias en situacións de conflito. 

 

A súa vez, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero, establece no seu artigo 53 que o 

departamento competente en materia de igualdade garantirá a existencia de 

puntos de encontro familiar, como un servizo que facilita e preserva a 

relación entre as e os menores e as persoas das súas familias en situacións 

de crises, e que permite e garante a seguridade e o benestar das nenas e dos 

nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas, dispoñendo ademais 

que as normas e os requisitos a os que terán que axustarse os puntos de 

encontro familiar estableceranse regulamentariamente. 

 

O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro 

familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa sociedade, 

a pesares do cal seguen sendo poucos (sete en toda a comunidade 

autónoma) e estando mal dotados. 

 

32111



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Esta falta de medios e de persoal orixina a insuficiencia do recurso, e listas 

de espera que son inaceptables tanto para os nenos e nenas que teñen que 

percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos tanto para a súa 

actividade escolar coma persoal pola carga emocional e o esgotamento 

acumulado; así como para quen ten concedido un réxime de visitas polo 

órgano xudicial, ou a administración. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Considera a Xunta de Galicia que son suficientes o número de puntos 

de encontro familiar que hai na nosa comunidade autónoma, para 

levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas? 

2. Ten previsto o Goberno galego incrementar durante o ano 2017 o 

número de puntos de encontro familiar na nosa comunidade 

autónoma? 

3. En caso afirmativo, cal será a situación destes novos puntos de 

encontro? 

4. Vai a reforzar a Xunta de Galicia os medios humanos e materiais cos 

que contan na actualidade os puntos de encontro familiar? 

5. En caso afirmativo, cal vai ser o incremento orzamentario que o 

Goberno galego vai dedicar para reforzar estes espazos? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 23/05/2017 10:38:55 
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Julio Torrado Quintela na data 23/05/2017 10:39:01 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/05/2017 10:39:06 

 
María Luisa Pierres López na data 23/05/2017 10:39:11 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte INTERPELACIÓN, sobre as 

condicións de acceso ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas 

universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e 

noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017 . 

 

O pasado 27 de Abril publicouse no DOG a Orde do 11 de abril de 2017, 

conxunta da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases 

para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á 

etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos 

públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i 

galego, e procedese á súa convocatoria para o ano 2017. Unha orde que non só se 

publicou con dous meses máis de retraso respecto á convocatoria previa, reduciu 

o seu número das 55 bolsas dispoñibles na modalidade A en 2016 a 51 na 

presente convocatoria, senón que incluíu cambios importantes respecto aos 

requisitos de acceso deixando fóra a unha morea de posibles solicitantes. 

Dunha banda reduciuse o prazo temporal no que a persoa candidata acadara o 

título de doutoramento. Así, se na convocatoria do ano 2016 se establecía o 

requisito de que este fose obtido en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 

2010, na convocatoria deste ano retrasouse ao 1 de xaneiro de 2012. Pero o máis 

relevante foi a introdución dun requisito novo respecto á temporalidade dos 
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títulos previos de licenciatura ou graos, novo para as convocatorias galegas, e 

tampouco incluído en convocatorias homologables do Estado:  

Artigo 2.b) Que a data de finalización dos estudos conducentes á obtención do 

título de licenciatura, grao ou equivalente que lle deu acceso ao doutoramento 

sexa igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2006 

 

Tendo en conta que estas bolsas están supostamente orientadas a aquelas persoas 

que recentemente remataran a súa tese doutoral, para que poidan continuar a súa 

carreira investigadora, resulta que persoas que remataran o doutoramento en 

prazo poden quedar fóra polo tempo no que remataran a licenciatura. Un 

requisito inxusto, posto que nada ten a ver co obxectivo da bolsa e que prexudica 

claramente a quen non puidera ter comezado a carreira investigadora ao 

momento de rematar os seus estudos.  

Ante esta situación, o grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Interpelación: 

 

1.ª)  Cales son os motivos que xustifican deixar fóra desta convocatoria a aquelas 

persoas que remataran a súa licenciatura antes de 2006? 

 

2.ª) Por que se introduciu este novo requisito? 

 

3.ª)  Cales foron os motivos que explican o atraso na convocatoria? 
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4.ª) Considera o goberno galego que reducir o número de bolsas é unha boa 

maneira de comprometerse coa investigación no noso país? 

 Santiago de Compostela, 23 de maio de 2017. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 23/05/2017 14:09:08 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 23/05/2017 14:09:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

interpelación. 

 

O Tribunal Constitucional, nunha sentenza do 11 de maio, estima a cuestión de 

inconstitucionalidade núm. 4864-2016 e, como consecuencia, declara que os 

artigos 107.1, 107.2) e 110.4, todos eles do Texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 

marzo, son inconstitucionais e nulos, pero unicamente na medida que someten a 

tributación situacións de inexistencia de incrementos de valor. 

 

Esta sentenza xa era previsible que se estendera a toda España, posto que o 

propio Tribunal Constitucional, nunha sentenza do 16 de febreiro, por 

unanimidade, estimou parcialmente a cuestión de inconstitucionalidade 

formulada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en 

relación con varios artigos da norma foral 16/1989, do 5 de xullo, do imposto 

sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana do territorio histórico 

de Guipúzcoa.  

 

A norma declarada inconstitucional e nula establece que o imposto sobre o valor 

dos terreos de natureza urbana se devenga no momento da venta, e que se calcula 

de forma obxectiva a partir do valor catastral e dos anos de tenencia do terreo 

(entre un mínimo de un e un máximo de vinte), con independencia do verdadeiro 

resultado económico da operación.  

 

O Tribunal Constitucional considera contrario ao principio de capacidade 

económica previsto no artigo 31.1 da Constitución española tributar cando a 

venta do inmoble non ten proporcionado ganancias, algo que ten sucedido de 

forma frecuente nos últimos anos, como consecuencia da crise.  

 

A resolución determina que “en ningún caso poderá o lexislador establecer un 

tributo tomando en consideración actos ou feitos que non sexan expoñentes 

dunha riqueza real ou potencial”. É dicir, o Constitucional non considera 

constitucionais os impostos que afecten a “aqueles supostos nos que a 
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capacidade económica gravada polo tributo sexa, non xa potencial, senón 

inexistente, virtual ou ficticia”. Polo que se está a someter a tributación 

situacións de feito que non expresan a capacidade económica, ou que contradí 

frontalmente o principio de capacidade económica que a Constitución garante no 

artigo 31.1.  

 

Indica tamén o Tribunal Constitucional, que corresponde o lexislador, a partir da 

publicación da sentenza, facer as modificacións ou adaptacións pertinentes no 

réxime legal do imposto que permitan arbitrar o modo de non someter a 

tributación as situacións de inexistencia de incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana. 

 

Polo que as deputadas e os deputadas que asinan  interpelan o Goberno galego 

nos seguintes termos: 

 

1ª)  Ten coñecemento o Goberno galego dos pasos dados polo  Goberno central a 

prol de realizar as modificacións necesarias sobre o incremento do valor dos 

terreos de natureza urbana (IIVTNU) tralo fallo da dita sentenza, sempre con 

previo acordo cos concellos?  

 

 

2ª) Solicitoulle o Goberno galego ao Goberno central a elaboración dun estudo 

sobre a perda de ingresos que supón para os municipios a devolución destes 

ingresos cobrados indebidamente? 

 

 

3ª) Coñece o Goberno galego se existen e cales son as fórmulas de compensación 

desta perda de ingresos nas xa febles facendas locais? 

 

 

4ª) Vai colaborar o Goberno galego cos concellos galegos co obxecto de 

establecer os mecanismos que permitan atender as reclamacións dos 

contribuíntes da maneira máis eficaz posible, poñendo en marcha fórmulas que 

eviten a xudicialización dos procedementos, que provocarían unha saturación dos 

tribunais,  de ser o caso, de que maneira?  

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de maio de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/05/2017 11:22:41 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/05/2017 11:22:47 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/05/2017 11:22:55 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 24/05/2017 11:23:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez 
e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 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 mércores 19 de abril publicábase no DOG a Resolución do 3 de abril de 

2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 

Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en 

virtude da Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se regulan as bases que 

rexerán a concesión de axudas económicas para creación de escolas 

infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas 

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en 

réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016 e 2017. 

 

Para esta finalidade, propúñase iniciar unha actuación conxunta da 

Administración autonómica e das asociacións empresariais ou entidades 

representativas dun polígono industrial ou parque empresarial onde, a 

solicitude destas últimas, a Xunta de Galicia financie parte do gasto 

derivado da construción dunha escola infantil no recinto dun polígono 

industrial ou parque empresarial e a asociación empresarial ou entidade 

representativa encárguese da súa xestión. 

 

O crédito orzamentario para a concesión de axudas económicas para a 

creación de escolas infantís de 0-3 anos en polígonos industriais e parques 

empresariais é de dous millóns trescentos corenta e tres mil catrocentos 

sesenta e oito euros (2.343.468 €) con cargo á aplicación orzamentaria 

12.02.312B.781.0, distribuído en dúas anualidades, correspondendo 

cincocentos oitenta e cinco mil oitocentos sesenta e sete euros (585.867 €) 

ao ano 2016 e un millón setecentos cincuenta e sete mil seiscentos un euros 

(1.757.601 €) ao ano 2017. 

 

As entidades beneficiarias foron segundo esta resolución, a Fundación 

Parque Científico Tecnológico Río do Pozo, e a Asociación de empresas do 

Polígono Industrial da Tomada, cada unha delas cunha subvención de 
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200.000 euros, deixando sen executar o 83 % do crédito orzamentario total 

previsto. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Cantas solicitudes de axudas económicas para a creación de escolas 

infantís de 0-3 anos en polígonos industriais e parques empresariais, 

recibiu a Xunta de Galicia? 

2. Das axudas recibidas, cantas foron rexeitadas? 

3. No caso de que se rexeitaran algunhas solicitudes de axudas, cales 

foron os motivos en cada caso? 

4. Cal cre a Xunta de Galicia que son os motivos do reducido número de 

solicitudes recibidas por parte dos parques empresariais e polígonos 

industriais para a creación de escolas infantís? 

5. Tendo en conta o baixo grado de execución do crédito orzamentario 

para a concesión destas axudas económicas, que medidas ten previsto 

poñer en marcha o Goberno galego para incrementar o número de 

escolas infantís de 0-3 anos para a creación de escolas infantís de 0 a 

3 anos en polígonos industriais e parques empresariais? 

 

Pazo do Parlamento, 24 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Abel Losada Alvarez 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 24/05/2017 13:53:24 

 
Julio Torrado Quintela na data 24/05/2017 13:53:30 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/05/2017 13:53:35 
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María Luisa Pierres López na data 24/05/2017 13:53:41 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, 

relativa ás listas de espera e a adquisición dun TC e unha RM no servizo de 

radiodiagnóstico do CHUS. 

 

Os servizos de radiodiagnóstico son considerados servizos centrais, e como tales, 

realizan as probas diagnósticas, as exploracións, a doentes procedentes do conxunto dos 

servizos dos centros hospitalarios, desde unidades de hospitalización a consultas externas 

ou urxencias. Como servizos centrais son os garantes do uso racional e equitativo dos 

equipos de alta tecnoloxía e dos recursos. 

As listas de espera nos servizos de radiodiagnóstico están converténdose en 

estruturais, son constantes as queixas de doentes e profesionais sobre as tremendas 

demoras e as consecuencias na saúde das persoas. Un deses centros con moita demora é o 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. 

Neste contexto o Bloque Nacionalista Galego foi informado de que a Sociedade 

Española de Radioloxía Médica, SERAM, ven de ter coñecemento da convocatoria pola 

empresa MEDTRONIC dun proceso para a adquisición dun TC e unha RM para a área 

cardiovascular do CHUS. 

Segundo a información de que dispoñen, estes equipos de TC e RM van destinarse 

para o uso exclusivo do servizo de cardioloxía. Este feito significaría a fragmentación na 
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igualdade d@s doentes no acceso ao TC e RM, a priorización segundo a procedencia e 

non a patoloxía, rompería a equidade. Estableceríase patoloxías de primeira e de segunda. 

 

Polas razóns expostas formúlase a seguinte Interpelación: 

-Cales son as circunstancias, as condicións, as causas, as contraprestacións polas 

que unha empresa provedora habitual do Sergas realiza a doazón de equipamento de TC e 

RM á sanidade pública? 

-Cal é o número de persoas en lista de espera no servizo de radiodiagnóstico do 

CHUS, desglosada por tipo de probas diagnósticas e data? 

-Cal é o número de derivacións a centros privados de probas diagnósticas, 

desglosadas por probas diagnósticas e data? 

-Coida que se garante a integridade, eficiencia dos servizos centrais de 

radiodiagnóstico no CHUS , así como a igualdade e a equidade no acceso d@s doentes no 

acceso as exploracións coa instalación de equipos só para un servizo? 

-Que actuacións ten previsto realizar para diminuír as amplísimas listas de espera 

no servizo de radiodiagnóstico do CHUS? 

 

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 24/05/2017 18:18:58 

 

Noa Presas Bergantiños na data 24/05/2017 18:19:03 

 

Olalla Rodil Fernández na data 24/05/2017 18:19:06 
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ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI  
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS

2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS

32131

X lexislatura. Número 121. 1 de xuño de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




