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ı 38696 (10/PRE-011819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a concreción do aumento de horas para a prestación do servizo de Asistente Persoal para a
Vida Independente, anunciado polo Goberno galego no Debate de Política Xeral do ano 2018, o nú-
mero de persoas usuarias deste servizo nos anos 2017 e 2018 e o incremento que vai levar a cabo
no orzamento destinado a ese fin para o ano 2019, así como as previsións ao respecto 127241

ı 38700 (10/PRE-011820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a dota-
ción e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo 127246

ı 38707 (10/PRE-011821)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns da redución que presenta a nova industria láctea anunciada polo Goberno galego
en setembro de 2016 no concello de Curtis, a data prevista para a súa entrada en funcionamento
e o investimento real desa industria nese concello, así como os prazos estimados para as súas fu-
turas ampliacións 127249

ı 38708 (10/PRE-011822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o financiamento pola Xunta de Galicia, na actualidade, de programas de investigación, de-
senvolvemento, innovación e tecnoloxía que faciliten a incorporación das empresas turísticas ga-
legas á sociedade do coñecemento, e, se é o caso, o investimento destinado para ese fin, as
actuacións que está a impulsar para dotar o sector turístico dun papel protagonista no establece-
mento de estratexias e accións, así como o apoio que está a prestar á introdución das novas tec-
noloxías da información e da comunicación nas empresas do sector 127251

ı 38713 (10/PRE-011823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa carencia dun segundo equipo no Punto de
Atención Continuada de Ponteceso e o tempo necesario para o desprazamento desde este ata o
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hospital máis próximo, os datos referidos aos contratos temporais realizados na época de verán
con destino a ese PAC, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria ofre-
cida nel 127254

ı 38718 (10/PRE-011824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en relación cos baixos niveis de
produción de ameixa que están a afectar ás confrarías da ría de Arousa, así como os resultados e
conclusións das mostraxes nos bancos de libre marisqueo realizadas no Bohío durante o mes de
outubro 127257

ı 38748 (10/PRE-011825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dalgún tipo de campaña ins-
titucional de fomento dos xoguetes que non conteñan estereotipos de xénero, de cara á época do
Nadal e/ou noutras épocas do ano 127259

ı 38753 (10/PRE-011826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que
están a padecer as persoas usuarias da ruta de transporte escolar do CPI José García García, de
Mende (Ourense) 127262

ı 38765 (10/PRE-011827)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia do traslado de hidróxido de calcio procedente do Prin-
cipado de Asturias a unha planta das Somozas para ser tratado e do seu reparto gratuíto entre os
agricultores galegos para uso agrícola, a existencia dalgún tipo de inspección e control ao respecto
e a realización do seguimento da súa incidencia nas terras e augas da zona, así como as previsións
do Goberno galego referidas ao desenvolvemento dalgún programa de formación e divulgación
nese eido 127265

ı 38769 (10/PRE-011828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
ser subrogados pola nova adxudicataria 127269

ı 38787 (10/PRE-011829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do funcionamento da Rede galega de atención tem-
perá, a súa opinión en relación coa suficiencia do grao de cobertura actual e as súas previsións re-
feridas ao incremento da dotación orzamentaria destinada a ese fin, así como o prazo estimado
para o desenvolvemento do Decreto 183/2013, do 5 de decembro, de creación desa rede e as me-
didas que vai poñer en marcha co fin de reducir os trámites administrativos para a concesión desa
prestación 127272

ı 38810 (10/PRE-011830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Pontevedra previstas no
Plan MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015,
a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos
para a súa execución 127275

ı 38813 (10/PRE-011831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á demanda ao Goberno central da asunción das
contías precisas para o cumprimento das sentenzas xudiciais relativas aos suplementos territoriais
en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica de 2013, o estado dos recursos legais pre-
sentados pola Xunta de Galicia e da negociación política co Goberno central ao respecto, así como
as actuacións que vai levar a cabo diante da vulneración das competencias galegas en materia de
tributación e as súas intencións en relación coa modificación da súa política fiscal no que atinxe á
produción de enerxía 127278

ı 38840 (10/PRE-011832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á posible incidencia das medidas de minoración dos
impostos anunciadas para a compra de vivenda habitual usada, así como da demora da súa posta
en marcha, no mercado actual de compravenda deste tipo de vivendas, os datos ao respecto e a
necesidade de incluír outros colectivos como persoas beneficiarias 127282

ı 38846 (10/PRE-011833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada “VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640)”, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución 127284

ı 38849 (10/PRE-011834)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas incidencias rexistradas no
transporte do alumnado do concello de Láncara que cursa estudos na cidade de Lugo trala supre-
sión da liña e o establecemento dunha compartida coa pasaxe regular, así como a solicitude á em-
presa concesionaria dunha parada dos autobuses no centro da Pobra de San Xiao, segundo
demandan o Concello e a veciñanza de Láncara 127287

ı 38860 (10/PRE-011836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Variante de Rodeiro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución 127291

ı 38862 (10/PRE-011837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución 127293

ı 38864 (10/PRE-011838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Lalín-Alto do Faro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución 127295

ı 38925 (10/PRE-011839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das interrupcións rexistradas entre os meses de xuño e
setembro de 2018 no servizo sanitario do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, os datos referidos ás
producidas ao longo do ano, así como as medidas de reforzo previstas para as campañas de vacinación
e a cobertura das vacacións da matrona do Servizo de Pediatría do Centro de Saúde de Forcarei

127297
ı 38932 (10/PRE-011841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ferrol previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu re-
mate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
a súa execución 127299
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ı 38935 (10/PRE-011842)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co anuncio de peche das factorías de Alcoa de
Avilés e da Coruña, así como as actuacións levadas da cabo e as previstas para garantir o mante-
mento dos seus centros produtivos e dos postos de traballo en Galicia 127302

ı 38954 (10/PRE-011843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial referida ao concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo de Psi-
quiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra 127306

ı 38957 (10/PRE-011844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte, treitos A Coruña e resto dos
treitos», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumpri-
mento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do
investimento inicialmente previsto para a súa execución 127309

ı 38965 – 38990 (10/PRE-011846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
fondos Feder adxudicados para ese fin 127312

ı 38971 (10/PRE-011847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Bem-
posta-N-525», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mante-
mento do investimento inicialmente previsto para a súa execución 127315

ı 38977 (10/PRE-011848)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso de venda das estatuas de Abraham e Isaac, pertencentes ao Pórtico da Gloria da
catedral de Santiago de Compostela, pola actual familia propietaria, así como o estado de tramita-
ción do expediente para a súa declaración como ben de interese cultural 127318

ı 38983 (10/PRE-011849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da concesión dunha prórroga por 60 anos máis para
o asentamento de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra, e as súas intencións respecto da súa
participación nunha mesa de diálogo, xunto coa Administración central, o Concello de Pontevedra
e os colectivos interesados, para estudar o seu posible traslado fóra da ría 127322

ı 38993 (10/PRE-011850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coas cinzas e a madeira queimada
que se atopan nos montes tralos incendios do ano 2017, así como para axudar ás comunidades de
montes, e as súas intencións respecto da execución dun plan de restauración dos montes afectados

127324
ı 38994 (10/PRE-011851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a proliferación de construcións a
medio derruír nos pobos afectados polos incendios 127327

ı 39006 (10/PRE-011852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie arrasada polo lume no incendio declarado o día 7 de outubro de 2018 en Mon-
dariz, na provincia de Pontevedra, as razóns do Goberno galego para non dar resposta ás solicitudes
da Comunidade de Montes referidas á autorización de cortas nos que se atopan sometidos a con-
venio, así como a súa opinión respecto da incidencia que tería a súa autorización 127330

ı 39020 (10/PRE-011853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da situación de incerteza que están a vivir as familias
que residen nun bloque de vivendas de protección oficial na Patiña, no concello de Cambre, a con-
secuencia das continuas vendas do inmoble entre grandes fondos de investimento, así como as
medidas que vai adoptar para resolver as posibles continxencias derivadas da rescisión dos seus
contratos de alugamento, nomeadamente os daquelas que están en risco de exclusión social

127332
ı 39031 (10/PRE-011854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da continuidade dos grupos de emerxencia su-
pramunicipal, o asinamento dos convenios para o seu financiamento e funcionamento e a intro-
dución dalgún cambio nestes, así como a súa opinión referida á situación laboral e salarial destes
grupos e a avaliación que fai da súa dotación de medios materiais 127335

ı 39063 (10/PRE-011855)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto da
dependencia da prestación do servizo de comedor escolar da vontade dos centros educativos, así
como da necesidade de modificar o marco normativo establecido na Orde do 21 de febreiro de
2007, polo que se regula a organización, o funcionamento e a xestión dese servizo nos centros do-
centes públicos non universitarios dependentes desa consellaría 127340

ı 39068 (10/PRE-011856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesa-
rias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos 127344

ı 39074 (10/PRE-011858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a solicitude da Fiscalía de Ourense para a citación como imputados de dous cargos da Con-
sellería de Facenda por un presunto delito de acoso inmobiliario 127346

ı 39083 (10/PRE-011860)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento, os datos e a opinión do Goberno galego respecto da proposta de creación
dunha universidade privada en Galicia, a valoración que fai das súas posibles consecuencias para
o Sistema universitario galego, así como os parámetros que debe cumprir calquera proxecto uni-
versitario privado 127349

ı 39096 (10/PRE-011861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para evitar que a campaña de libre marisqueo
2018-2019 na ría de Arousa tivese un ano máis un mal resultado, a estratexia seguida pola Conse-
llería do Mar para recuperar as poboacións de moluscos bivalvos nela e as medidas levadas a cabo
para rexenerar os bancos marisqueiros, así como as previstas diante da perda de ingresos das per-
soas mariscadoras pola escaseza de capturas 127352

ı 39102 (10/PRE-011862)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas realizadas ou previstas pola Xunta de Galicia, diante da Comisión Europea e
da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, en relación coa reforma do regulamento referido
aos Fondos europeos do mar e da pesca, FEMP, e coa defensa da pesca artesanal galega, así como
a súa opinión respecto das modificacións que se deben introducir 127355
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ı 39130 (10/PRE-011863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 5 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para evitar o peche do centro de produción e
asegurar o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa na Coruña, a súa información en
relación coa posible existencia dos mesmos problemas técnicos, económicos e de produción na
factoría da empresa en San Cibrao, e, se é co caso, as xestións desenvolvidas ao respecto 127359

ı 39136 (10/PRE-011864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coa situación laboral existente no
sector da elaboración dos produtos do mar con procesos de refrixeración, as súas previsións res-
pecto da realización das actuacións necesarias diante da patronal co fin de axilizar a negociación
para o asinamento do convenio colectivo do sector, así como a exixencia dunhas condicións laborais
e salariais dignas para a concesión das axudas públicas 127362

ı 39138 (10/PRE-011865)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para reverter a situación que padecen as
mulleres no referido á conciliación da vida familiar e laboral, a súa opinión en relación cos datos
publicados ao respecto pola Confederación Intersindical Galega, así como o nivel de implicación
previsto para un cambio real en materia de igualdade laboral 127366

ı 39112 (10/PRE-011866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola,
así como a comunicación desta medida aos concellos de xeito oficial 127370

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 24 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á solicitude presentada polo BEI ao Con-
sello para a modificación dos Estatutos do BEI segundo o procedemento lexislativo establecido no
artigo 308 do TFUE (Consello da UE 13166/18)

-10/UECS-000256 (39331) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á solicitude presentada polo
BEI ao Consello para a modificación dos Estatutos do BEI segundo o procedemento lexislativo es-
tablecido no artigo 308 do TFUE (Consello da UE 13166/18) 127374
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 22 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 38696 (10/PRE-011819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a concreción do aumento de horas para a prestación do servizo de Asistente Persoal para a
Vida Independente, anunciado polo Goberno galego no Debate de Política Xeral do ano 2018, o nú-
mero de persoas usuarias deste servizo nos anos 2017 e 2018 e o incremento que vai levar a cabo
no orzamento destinado a ese fin para o ano 2019, así como as previsións ao respecto

- 38700 (10/PRE-011820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a dota-
ción e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo

- 38707 (10/PRE-011821)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns da redución que presenta a nova industria láctea anunciada polo Goberno galego
en setembro de 2016 no concello de Curtis, a data prevista para a súa entrada en funcionamento
e o investimento real desa industria nese concello, así como os prazos estimados para as súas fu-
turas ampliacións

- 38708 (10/PRE-011822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o financiamento pola Xunta de Galicia, na actualidade, de programas de investigación, de-
senvolvemento, innovación e tecnoloxía que faciliten a incorporación das empresas turísticas ga-
legas á sociedade do coñecemento, e, se é o caso, o investimento destinado para ese fin, as
actuacións que está a impulsar para dotar o sector turístico dun papel protagonista no establece-
mento de estratexias e accións, así como o apoio que está a prestar á introdución das novas tec-
noloxías da información e da comunicación nas empresas do sector

- 38713 (10/PRE-011823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa carencia dun segundo equipo no Punto de
Atención Continuada de Ponteceso e o tempo necesario para o desprazamento desde este ata o hos-
pital máis próximo, os datos referidos aos contratos temporais realizados na época de verán con des-
tino a ese PAC, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria ofrecida nel

- 38718 (10/PRE-011824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en relación cos baixos niveis de
produción de ameixa que están a afectar ás confrarías da ría de Arousa, así como os resultados e
conclusións das mostraxes nos bancos de libre marisqueo realizadas no Bohío durante o mes de
outubro

- 38748 (10/PRE-011825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dalgún tipo de campaña ins-
titucional de fomento dos xoguetes que non conteñan estereotipos de xénero, de cara á época do
Nadal e/ou noutras épocas do ano

- 38753 (10/PRE-011826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que
están a padecer as persoas usuarias da ruta de transporte escolar do CPI José García García, de
Mende (Ourense)

- 38765 (10/PRE-011827)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia do traslado de hidróxido de calcio procedente do Prin-
cipado de Asturias a unha planta das Somozas para ser tratado e do seu reparto gratuíto entre os
agricultores galegos para uso agrícola, a existencia dalgún tipo de inspección e control ao respecto
e a realización do seguimento da súa incidencia nas terras e augas da zona, así como as previsións
do Goberno galego referidas ao desenvolvemento dalgún programa de formación e divulgación
nese eido

- 38769 (10/PRE-011828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
ser subrogados pola nova adxudicataria

- 38787 (10/PRE-011829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do funcionamento da Rede galega de atención tem-
perá, a súa opinión en relación coa suficiencia do grao de cobertura actual e as súas previsións re-
feridas ao incremento da dotación orzamentaria destinada a ese fin, así como o prazo estimado
para o desenvolvemento do Decreto 183/2013, do 5 de decembro, de creación desa rede e as me-
didas que vai poñer en marcha co fin de reducir os trámites administrativos para a concesión desa
prestación

- 38810 (10/PRE-011830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Pontevedra previstas no
Plan MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015,
a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos
para a súa execución

- 38813 (10/PRE-011831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á demanda ao Goberno central da asunción das
contías precisas para o cumprimento das sentenzas xudiciais relativas aos suplementos territoriais
en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica de 2013, o estado dos recursos legais pre-
sentados pola Xunta de Galicia e da negociación política co Goberno central ao respecto, así como
as actuacións que vai levar a cabo diante da vulneración das competencias galegas en materia de
tributación e as súas intencións en relación coa modificación da súa política fiscal no que atinxe á
produción de enerxía

- 38840 (10/PRE-011832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á posible incidencia das medidas de minoración dos
impostos anunciadas para a compra de vivenda habitual usada, así como da demora da súa posta
en marcha, no mercado actual de compravenda deste tipo de vivendas, os datos ao respecto e a
necesidade de incluír outros colectivos como persoas beneficiarias

- 38846 (10/PRE-011833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada “VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640)”, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

- 38849 (10/PRE-011834)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas incidencias rexistradas no
transporte do alumnado do concello de Láncara que cursa estudos na cidade de Lugo trala supre-
sión da liña e o establecemento dunha compartida coa pasaxe regular, así como a solicitude á em-
presa concesionaria dunha parada dos autobuses no centro da Pobra de San Xiao, segundo
demandan o Concello e a veciñanza de Láncara

- 38860 (10/PRE-011836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Variante de Rodeiro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución

- 38862 (10/PRE-011837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

- 38864 (10/PRE-011838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Lalín-Alto do Faro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución

- 38925 (10/PRE-011839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das interrupcións rexistradas entre os meses de xuño
e setembro de 2018 no servizo sanitario do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, os datos refe-
ridos ás producidas ao longo do ano, así como as medidas de reforzo previstas para as campañas
de vacinación e a cobertura das vacacións da matrona do Servizo de Pediatría do Centro de Saúde
de Forcarei

- 38932 (10/PRE-011841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á Área Metropolitana de Ferrol previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu re-
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mate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
a súa execución

- 38935 (10/PRE-011842)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co anuncio de peche das factorías de Alcoa de
Avilés e da Coruña, así como as actuacións levadas da cabo e as previstas para garantir o mante-
mento dos seus centros produtivos e dos postos de traballo en Galicia

- 38954 (10/PRE-011843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial referida ao concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo de Psi-
quiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra

- 38957 (10/PRE-011844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte, treitos A Coruña e resto dos
treitos», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumpri-
mento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do
investimento inicialmente previsto para a súa execución

- 38965 – 38990 (10/PRE-011846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
fondos Feder adxudicados para ese fin

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 38990.

- 38971 (10/PRE-011847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Bem-
posta-N-525», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mante-
mento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

- 38977 (10/PRE-011848)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre o proceso de venda das estatuas de Abraham e Isaac, pertencentes ao Pórtico da Gloria da
catedral de Santiago de Compostela, pola actual familia propietaria, así como o estado de tramita-
ción do expediente para a súa declaración como ben de interese cultural

- 38983 (10/PRE-011849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da concesión dunha prórroga por 60 anos máis para
o asentamento de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra, e as súas intencións respecto da súa
participación nunha mesa de diálogo, xunto coa Administración central, o Concello de Pontevedra
e os colectivos interesados, para estudar o seu posible traslado fóra da ría

- 38993 (10/PRE-011850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coas cinzas e a madeira queimada
que se atopan nos montes tralos incendios do ano 2017, así como para axudar ás comunidades
de montes, e as súas intencións respecto da execución dun plan de restauración dos montes
afectados

- 38994 (10/PRE-011851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a proliferación de construcións a
medio derruír nos pobos afectados polos incendios

- 39006 (10/PRE-011852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a superficie arrasada polo lume no incendio declarado o día 7 de outubro de 2018 en Mon-
dariz, na provincia de Pontevedra, as razóns do Goberno galego para non dar resposta ás solicitudes
da Comunidade de Montes referidas á autorización de cortas nos que se atopan sometidos a con-
venio, así como a súa opinión respecto da incidencia que tería a súa autorización

- 39020 (10/PRE-011853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da situación de incerteza que están a vivir as fami-
lias que residen nun bloque de vivendas de protección oficial na Patiña, no concello de Cambre,
a consecuencia das continuas vendas do inmoble entre grandes fondos de investimento, así
como as medidas que vai adoptar para resolver as posibles continxencias derivadas da rescisión
dos seus contratos de alugamento, nomeadamente os daquelas que están en risco de exclusión
social

- 39031 (10/PRE-011854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da continuidade dos grupos de emerxencia su-
pramunicipal, o asinamento dos convenios para o seu financiamento e funcionamento e a intro-
dución dalgún cambio nestes, así como a súa opinión referida á situación laboral e salarial destes
grupos e a avaliación que fai da súa dotación de medios materiais

- 39063 (10/PRE-011855)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto da
dependencia da prestación do servizo de comedor escolar da vontade dos centros educativos, así
como da necesidade de modificar o marco normativo establecido na Orde do 21 de febreiro de
2007, polo que se regula a organización, o funcionamento e a xestión dese servizo nos centros do-
centes públicos non universitarios dependentes desa consellaría

- 39068 (10/PRE-011856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesa-
rias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos

- 39074 (10/PRE-011858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a solicitude da Fiscalía de Ourense para a citación como imputados de dous cargos da Con-
sellería de Facenda por un presunto delito de acoso inmobiliario

- 39083 (10/PRE-011860)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento, os datos e a opinión do Goberno galego respecto da proposta de creación
dunha universidade privada en Galicia, a valoración que fai das súas posibles consecuencias para
o Sistema universitario galego, así como os parámetros que debe cumprir calquera proxecto uni-
versitario privado

- 39096 (10/PRE-011861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para evitar que a campaña de libre marisqueo
2018-2019 na ría de Arousa tivese un ano máis un mal resultado, a estratexia seguida pola Conse-
llería do Mar para recuperar as poboacións de moluscos bivalvos nela e as medidas levadas a cabo
para rexenerar os bancos marisqueiros, así como as previstas diante da perda de ingresos das per-
soas mariscadoras pola escaseza de capturas
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- 39102 (10/PRE-011862)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas realizadas ou previstas pola Xunta de Galicia, diante da Comisión Europea e
da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, en relación coa reforma do regulamento referido
aos Fondos europeos do mar e da pesca, FEMP, e coa defensa da pesca artesanal galega, así como
a súa opinión respecto das modificacións que se deben introducir

- 39130 (10/PRE-011863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 5 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para evitar o peche do centro de produción
e asegurar o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa na Coruña, a súa informa-
ción en relación coa posible existencia dos mesmos problemas técnicos, económicos e de pro-
dución na factoría da empresa en San Cibrao, e, se é co caso, as xestións desenvolvidas ao
respecto

- 39136 (10/PRE-011864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coa situación laboral existente no
sector da elaboración dos produtos do mar con procesos de refrixeración, as súas previsións res-
pecto da realización das actuacións necesarias diante da patronal co fin de axilizar a negociación
para o asinamento do convenio colectivo do sector, así como a exixencia dunhas condicións laborais
e salariais dignas para a concesión das axudas públicas

- 39138 (10/PRE-011865)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para reverter a situación que padecen as
mulleres no referido á conciliación da vida familiar e laboral, a súa opinión en relación cos datos
publicados ao respecto pola Confederación Intersindical Galega, así como o nivel de implicación
previsto para un cambio real en materia de igualdade laboral

- 39112 (10/PRE-011866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola,
así como a comunicación desta medida aos concellos de xeito oficial

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2018

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 24 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o es-
crito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á solicitude presen-
tada polo BEI ao Consello para a modificación dos Estatutos do BEI segundo o
procedemento lexislativo establecido no artigo 308 do TFUE (Consello da UE 13166/18)

-10/UECS-000256 (39331) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á solicitude presentada polo
BEI ao Consello para a modificación dos Estatutos do BEI segundo o procedemento lexislativo es-
tablecido no artigo 308 do TFUE (Consello da UE 13166/18)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 39331, o escrito das Cortes Xe-
rais polo que se achega documentación relativa á solicitude presentada polo BEI ao Consello para
a modificación dos Estatutos do BEI según o procedemento lexislativo establecido no artigo 308
do TFUE (Consello da UE 13166/18).

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e mais aos porta-
voces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.
                                                                                                                                          
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

No debate de Política Xeral de 2018 o Presidente Feijóo sinalou que aumentará 

a axuda por coidados no fogar (son irrisorias as prestacións de libranza por 

coidados) e as horas de Asistente Persoal para a Vida Independente, proposta 

esta que foi realizada por En Marea e aprobada por unanimidade do Parlamento 

o 21 de febreiro de 2018, pero que aínda non se aplicou nin concretou. 

 

O texto aprobado polo Parlamento de Galiza naquela altura dicía o seguinte: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 

- Avanzar na prestación de asistente persoal para as persoas con diversidade 

funcional, incrementando no inmediato as contías económicas da mesma. 

 

- Avanzar na prestación de asistente persoal para as persoas con diversidade 

funcional no marco da Convención internacional sobre o dereito das persoas con 

discapacidade. 

 

- Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de mellorar a prestación de 

asistente persoal, avanzado cara modelos que permitan a adaptación as 

necesidades de cada individuo e que, no marco do grupo de traballo do Imserso 
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sobre a prestación de asistencia persoal, se estude a posibilidade de avanzar cara 

un modelo de autoxestión por parte das persoas usuarias”. 

 

A Vida Independente é a filosofía que propugna para as persoas con diversidades 

o dereito a exercer o maior control posíbel sobre as súas vidas, permitíndolles o 

pleno exercicio dos seus dereitos cidadáns, a integración na comunidade, en 

igualdade de condicións con todas as persoas.  

 

A figura de Asistente Persoal –recoñecida pola ONU- é a de quen na súa xornada 

laboral facilita á persoa usuaria con diversidade funcional o desenvolvemento das 

tarefas da vida cotiá, que lle permiten desenvolverse autonomamente a todos os 

niveis, dende a vida laboral á cívica ou política. Así, as Asistentes Persoais 

proporcionan axuda para as actividades que as persoas con necesidades de apoio 

xeralizado non poden desenvolver por si mesmas.  

 

En xeral, a prestación de Asistente Persoal no Estado español é residual, en 

comparación con outros estados europeos. 

 

Sobre o papel, recoñecíase no Parlamento de Galiza en 2007 a aposta pola 

filosofía da Vida Independente e a materialización da figura de Asistente Persoal; 

na práctica, a realidade foi que se deturpou o proxecto orixinal.  

 

Sen afondar na cronoloxía e descrición dos feitos, pódese resumir dicindo que 

entre 2005 e 2006 se presenta á Xunta un Proxecto Piloto titulado “Unha opción 

de Asistencia Persoal para mulleres e homes con diversidade funcional en 

Galicia”  por parte do Foro de Vida Independente de Galiza. En 2007, apróbase 

unha PNL no Parlamento de Galiza asumindo o proxecto e ponse en marcha, con 

atraso, o Proxecto Piloto. Impulsouse a Asistencia Persoal na Carteira de 

Servizos Sociais da Xunta pero de xeito parcial e insuficiente: desvalorización do 
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proxecto orixinal, afastamento das persoas promotoras para dar protagonismo a 

outros actores no deseño do proxecto, excesiva burocracia de xestión, limitación 

horaria, improvisación, tardanza na posta en marcha, non desenvolvemento da 

asistencia tecnolóxica, falta de aposta polo empoderamento das persoas con 

diversidade funcional…  son algunhas das eivas e atrancos que van aparecendo 

no camiño. Xa en 2008, nun documento de avaliación do proxecto por parte de 

Vigalicia, o grupo promotor, estima que non foi cumprido o acordado polo 

Parlamento. 

 

A realidade actual da prestación non corresponde co modelo validado polas 

comunidades locais nin internacionais impulsoras desta figura, configurándose 

como unha axuda a domicilio estendida fóra do fogar, con horario de cobertura 

insuficiente para garantir a vida independente ás persoas beneficiarias. Das 40 h 

mínimas semanais das que se falara na PNL no Parlamento de Galiza hai unha 

década pasouse a 30 h semanais, cun máximo de 1300 €/mes, máis un 

complemento de 168 h, só de xaneiro a novembro (cofinanciado a través do FSE; 

Orde do 30 de marzo de 2017), lonxe da filosofía do programa piloto, que 

propugnaba adaptar as horas ás necesidades individuais de cada persoa usuaria e 

plans individualizados de atención. 

 

Para garantir unha asistencia persoal plena con postos de traballo dignos, o 

mínimo deberían ser 60 h semanais libres de copago, pois con 40h a persoa que 

precise asistencia para todas as súas actividades ter que quedar un día na cama: é 

dicir, por exemplo, se a xornada laboral dunha persoa é de 30 h á semana, 5 h por 

día, durante 6 días, para cubrir o domingo (horas de paga dobre) precisaríanse xa 

10 h máis á semana. Así, estas 40h poden cubrirse co complemento cofinanciado 

co FSE, pero só de xaneiro a novembro e só con 5 h por día. A Xunta, na Orde de 

2017, persiste no financiamento só de xaneiro a novembro e no límite de 168 h 

nos servizos complementarios. 
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Así, a concesión de horas non ten en conta os descansos das persoas traballadoras 

nin que en domingo a hora se paga o dobre. Para aquelas persoas que precisan 

asistencia todos os días da semana poder dispoñer de dúas persoas asistentes en 

condicións laborais decentes de salario e tempo de traballo, requiriríase un 

mínimo de 60h semanais. 60h semanais garanten cubrir as necesidades da persoa 

usuaria, estabilidade no emprego e relación de confianza que o posto require. No 

caso das persoas con maior grao de dependencia, precisaríanse 77 horas 

semanais. 

 

O obxectivo da Asistencia Persoal é posibilitar os proxectos de vida da persoa 

con diversidade funcional; coa precariedade de horas actual non todas as persoas 

poden acceder aos estudos, traballo ou participación comunitaria que desexen. 

 

En Galiza, desenvolveuse pouco a prestación, pois falamos dun colectivo 

pequeno de persoas que apostan por esta filosofía, que podería ir estendéndose 

paulatinamente. Se o número de persoas que comezaron co proxecto piloto eran 

40 en 2008 e en 2017, segundo datos da propia Xunta, interpelada por En Marea, 

eran 87. Observamos, pois, que o crecemento de usuarias é moi limitado, co cal o 

orzamento non é un problema, máxime cando só foron 29 persoas as que pediron 

os servizos complementarios de asistencia persoal. 

 

A Xunta informou a En Marea que a peche de exercicio de 2016, cuberto o 100% 

da demanda, o custo da prestación foi 1,6 millóns de euros.  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe pregunta á Xunta: 

 

- En que se vai concretar e cando o aumento de horas para a prestación de 

Asistente Persoal (AP) para a Vida Independente anunciado por Feijóo? 
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- Cantas persoas usuarias de AP houbo a peche de exercicio de 2017? Cantas en 

2018? 

 

- Canto se vai elevar o orzamento da Xunta para a prestación de AP en 2019? 

 

- Tense previsto aumentar a prestación de AP adaptándose ás necesidades de 

cada persoa, ata chegar ás 77h semanais no caso das persoas con maior grao de 

dependencia? 

 

- Cando vai asumir a Xunta de xeito real a filosofía da Vida Independente e 

promover a prestación de Asistente Persoal de xeito pleno? 

 

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 15/10/2018 10:09:39 
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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 

escrita, relativa á construción do Centro de Saúde de Bouzas. 

 

O compromiso adquirido polo Goberno galego, a través da Consellaría de 

Sanidade, para a construción dun centro de saúde en Vigo, en concreto na vila de 

Bouzas, retrotráese a un proxecto presentado no ano 2010. 

Ao longo de todo este tempo non só no fixo nada senón que agora trasládase un 

novo proxecto reformado que presenta severos recortes fronte ao contemplado no 

proxecto inicial. Deste xeito, para o BNG resulta inaceptábel que se pase de 1.200 

metros cadrados de superficie útil a a pouco máis de 600. Por outro lado as seis 

consultas de menciña de familia e outras seis de enfermería previstas inicialmente 

redúcense á metade; por non falar da eliminación do servizo de pediatría e do espazo 

para dispor de traballadora/or social. Así o goberno do Partido Popular con oito anos de 

atraso quere deixar agora a Bouzas con medio centro de saúde , e o que é máis grave, 

sen pediatría e sen servizo de traballo social. 

Logo, a intención do Goberno galego de abrir un “minicentro” absolutamente 

insuficiente na vila de Bouzas está dentro da política xeral de desmantelamento da 

sanidade pública e nos continuados recortes da atención primaria. Ademais todo apunta 

a intención do Sergas de aproveitar a apertura do novo centro de saúde de Bouzas para 
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proceder ao feche do da rúa López Mora, malia que presta atención a un número 

importante de persoas. 

A veciñanza de Bouzas leva anos a padecer unha atención sanitaria 

manifestamente mellorábel. Para o BNG o que precisan e merecen as viguesas e 

vigueses é o contrario do que nos impón o Partido Popular desde a Xunta: máis e mellor 

sanidade pública e sobre todo unha aposta decidida por mellorar a atención primaria. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita: 

Que previsións ten o Goberno galego en canto a prazos, orzamento, dotación e 

medios do centro de saúde de Bouzas (Vigo)? 

 

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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 15/10/2018 10:35:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/10/2018 10:35:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/10/2018 10:35:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/10/2018 10:35:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/10/2018 10:35:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/10/2018 10:35:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta escrita. 

 

 

A construción dunha nova industria láctea en Curtis, revela que as cifras 

ofrecidas polo presidente da Xunta a poucos días das eleccións do pasado 25 de 

setembro de 2016, quedaron moi grandes. 

 

 

A nova industria láctea consistirá nunha planta, dedicada á separación e secado 

dos diferentes compoñentes do leite e terá unha capacidade para procesar 70.000 

toneladas de leite cru ao ano, cifra que queda moi lonxe das 400.000 anunciadas 

pola Xunta, que salientaba que suporía o procesamento do 17 % dos 2,5 millóns 

de toneladas que produce Galicia cada ano. A cifra que emprega agora a empresa 

suporía o 2,8 %. 

 

 

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cales foron os motivos para que a nova industria láctea en Curtis se reducise 

a unha quinta parte do prometido? 

 

 

2ª) Coñece a Xunta de Galicia a data da posta en funcionamento da  nova 

industria láctea en Curtis, en caso afirmativo cal? 

 

 

3ª) Cal é o investimento real da nova industria láctea en Curtis? 

 

 

4ª) Cales son os prazos para futuras ampliacións da nova industria láctea en 

Curtis? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de outubro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Como sabemos, o turismo representa para Galicia aproximadamente o 11 % 

do noso PIB e xera o 12 % do emprego da nosa economía. Por iso, ninguén 

dubida da súa importancia socioeconómica como motor de 

desenvolvemento galego. 

 

É innegable que o Xacobeo 2021 supón un reto e unha oportunidade para 

Galicia, por iso, aínda temos que mellorar en diferentes aspectos turísticos. 

Non obstante, seguindo a estela que levamos non chegaremos nas mellores 

condicións posibles ao 2021 xa que, existen unha serie de debilidades que 

se teñen que atallar, como por exemplo: precísase máis investimento e 

impulso das novas tecnoloxías adaptándose aos novos tipos de turistas ou 

unha maior investigación das necesidades reais ás que se dirixe o turismo  

para poderse adiantar ao turismo que virá. 

 

Cremos que é irrenunciable facer unha aposta decidida para aproveitar a 

grande potencialidade do sector e lograr así un desenvolvemento 

económico máis estable e  con capacidade de xerar emprego de calidade no 

eido turístico. 

 

Por iso, e baseándonos nas directrices e competencias que ten a Axencia de 

Turismo de Galicia, como se indica nos puntos 11 e 12 nos que se di 

literalmente: 

 

“11. Dirixir e coordinar as actuacións relativas ao análises, estudo, 

coñecemento e estatísticas no campo turístico, así como o desenvolvemento 

de tarefas de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico no 

campo do turismo, sen prexuízo doutros organismos con competencias 

nestas materias. 
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12. O impulso da competitividade do sector turístico privado, fomentando a 

mellora da xestión interna das empresas turísticas, o I+D+i, a cooperación 

entre empresas e a formación.” 

 

 

Porén, cremos que non se está a facer o suficiente investimento en I+D+i+T 

desde a Administración autonómica e poder impulsar así unha mellor 

competitividade no sector turístico, adaptándoo aos retos actuais do turismo 

galego, español e internacional. 

 

 

Por iso, os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación 

ás seguintes preguntas: 

 

 

 

1ª) Está a Xunta de Galicia financiando programas de investigación, 

desenvolvemento, innovación e tecnoloxía (I+D+i+T) que faciliten a 

incorporación das empresas turísticas galegas á sociedade do coñecemento, 

en caso afirmativo, cales e cal é a seu investimento? 

 

 

2ª) Está a Xunta de Galicia promovendo accións que doten ao sector 

turístico, conxuntamente coa Administración autonómica, a un papel 

protagonista no establecemento de estratexias e accións turísticas, se for o 

caso, cales? 

 

 

3ª)  Está a Xunta de Galicia favorecendo a introdución nas empresas 

turísticas das novas tecnoloxías da información e da comunicación, de ser o 

caso, cales? 

 

 

4ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia no uso de accións de marketing 

online para a promoción e mellora turística? 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de outubro de 2018 
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127253



 
 

 
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

A situación de precariedade que viven os profesionais da atención primaria de 

Galicia vén sendo un tema relevante e obxecto de numerosas reivindicacións dos 

colectivos profesionais, organizacións sindicais, agrupacións cidadás e grupos 

políticos desde hai varios anos. Nos últimos tempos, o propio Parlamento de 

Galicia asistiu a debates en comisión e pleno sobre a necesidade de mellorar estas 

condicións para mellorar así o sistema sanitario de Galicia.  

 

 

A situación específica dos PAC, con numerosas cuestións a mellorar tanto nas 

condicións laborais dos profesionais como nas asistencias que inflúen sobre a 

capacidade dos profesionais de dar o mellor servizo posible (horarios, dotación 

de recursos materiais e humanos, organización de traballo…), é un aspecto 

concreto que ten sido analizado de maneira específica. 

  

 

Existen numerosas ocasións en que o Goberno da Xunta de Galicia ten coñecido 

as deficiencias, especialmente no referido ao volume de recursos humanos, que 

existen na atención nos PAC en Galicia. Con todo, a resposta deste Goberno vén 

sendo sempre a negación do problema e incluso a provocación de conflitos cos 

membros representantes das reivindicacións dos traballadores e traballadoras dos 

PAC galegos. Do mesmo xeito, o Grupo Popular no Parlamento de Galicia 

rexeitou as propostas que se teñen feito de mellora das condicións e aumento de 

recursos no seo do Parlamento. 

  

 

O acontecido no día 4 de agosto no PAC da Estrada foi un suceso fatal que 

retumbou en todo o sistema sanitario galego. O labor desenvolvido polos 

profesionais do sistema foi insuperable e impecable, tratando de axudar no 

problema incluso algunha profesional que non estaba sequera no seu horario 

laboral, a limitación de número do persoal existente foi tamén un problema 

insuperable. A ausencia de profesionais no PAC da Estrada foi un elemento 

decisivo para un incidente fatal. 

  

Esta situación debe ser punto e aparte sobre as condicións existentes e sobre a 
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calidade asistencial que recibimos os galegos e as galegas, e permitir abrir un 

tempo de replanificación sobre os recursos que necesita o sistema sanitario. 

 

 

Neste sentido, en relación co PAC de Ponteceso, é preciso indicar que hai 

preocupación pola ausencia do segundo equipo. Este PAC abarca aos concellos 

de Ponteceso, Laxe e Cabana de Bergantiños, afectado a unha poboación de máis 

de 13.000 persoas. O PAC atópase a 56 km de distancia do Hospital da Coruña, 

uns 45 minutos son necesarios para ese desprazamento, e con respecto ao 

hospital de Cee precísanse 42 minutos para percorrer os 46 km de distancia.  

 

 

Estas longas distancias poñen de relevo a necesidade dese segundo equipo, xa 

que as urxencias teñen unha maior relevancia. A isto súmaselle unha poboación 

envellecida, con dificultades para a mobilidade. Baixo estas condicións, un só 

equipo asistencial resulta a todas luces insuficiente e provoca demoras de máis de 

dúas horas sen atención no centro de saúde. 

 

 

Por todo o exposto anteriormente, o deputado e as deputadas que asinan solicitan 

en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

1ª) Como valora o Goberno galego a non existencia de segundo equipo no PAC 

de Ponteceso? 

 

 

2ª) Que valoración fai o Goberno galego dos máis de 40 minutos necesarios para 

o desprazamento ao hospital máis próximo desde o PAC de Ponteceso?  

 

 

3ª) Cantos contratos temporais se realizaron ata o momento na época de verán de 

2018 en atención primaria, e  cantos deles foron destinados ao PAC de 

Ponteceso? 

 

 

4ª) Considera a Xunta de Galicia que a atención sanitaria ofrecida no PAC de 

Ponteceso é correcta e satisfactoria? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, 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 escrita. 

 

 

De acordo cos datos do IGE son preto de 1.700 os permisos de marisqueo que 

había no ano 2017, entre as confrarías da Pobra do Caramiñal, Aguiño (Ribeira), 

Cabo de Cruz (Boiro), Palmeira (Ribeira), Rianxo, Cambados, Carril 

(Vilagarcía), O Grove, Portonovo (Sanxenxo), Vilanova Vilaxoán (Vilagracía) e 

a Illa de Arousa. Todos estes permisos afectados polo drástico descenso de 

produción nos últimos tempos, unha situación da que se veñen laiando ano tras 

ano, ante o descenso que non parece deterse, senón pola contra, empeorar.  

 

Hai uns días, precisamente un medio facíase eco desta preocupación ante os 

datos que revelaban que, de acordo coas ultimas mostraxes realizadas, o censo é 

de unha ameixa por metro cadrado.  

 

Estes datos son alarmantes, con estas producións é evidente que non é posible 

facer fronte aos custes ocasionados pola actividade, como por exemplo os 

seguros sociais. Tampouco é posible obter ingresos suficientes para que a 

actividade sexa un medio de vida digno.  

 

Por todo iso, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) Como valora o  Goberno galego os baixos niveis de produción de ameixa que 

afectan as confrarías  da Pobra do Caramiñal, Aguiño (Ribeira), Cabo de Cruz 

(Boiro), Palmeira (Ribeira), Rianxo, Cambados, Carril (Vilagarcía), O Grove, 

Portonovo (Sanxenxo), Vilanova Vilaxoán (Vilagracía) e a Illa de Arousa? 

 

 

2ª) Vai levar a cabo algún tipo de medida, se for o caso, cales e en que prazo? 

 

 

3ª) Cales foron as conclusións e os resultados  das mostraxes nos bancos de libre 

marisqueo realizadas no  Bohío durante o mes de outubro? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Luís Manuel 

Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Máis dun terzo dos anuncios de xoguetes que se ven por televisión e que ven por 

televisión os menores e as menores de idade, conteñen estereotipos de xénero. Un 

estudio de principios do 2018 do Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o CAC, 

así o revelaba.  

 

O CAC tamén puxo de manifesto  que na pasada campaña do Nadal se rexistrou 

por vez primeira desde 2012 un repunte da publicidade sexista. 

 

O 11 % dos anuncios de xoguetes amosan nenas preocupadas polo seu aspecto 

físico, con accións como pintar as uñas, facer reflexos de cores no pelo ou aplicar 

tatuaxes ou cosméticos. 

 

As representacións de estereotipos que apareceron máis frecuentemente foron 

estereotipos femininos: nena que xoga só con nenas (22,4 %) e nena que xoga con 

boneca (18,7 %) . 

 

A publicidade establece, tamén, unha relación entre certas tipoloxías de xoguetes 

e as representacións de estereotipos de só un dos xéneros: as bonecas, accesorios 

e os xogos de imitación da realidade se vinculan ó xogo das nenas; as autopistas e 

accesorios, os vehículos en miniatura e os xogos de puntería e habilidade, ó dos 

nenos.  

 

E contra todo isto  loitan nais e pais, educadoras e educadores, mulleres e homes  

conscientes da influencia dos  medios de comunicación e a publicidade na 

formación dos nenos e nenas como cidadáns e cidadás. Sabemos que os 

estereotipos que transmiten os medios, especialmente as pantallas, provocan 

construcións patriarcais machistas e sexistas que logo custa moito de combater e 

eliminar.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Comparte este Goberno a necesidade de incidir na sensibilización e 

prevención da instauración dos estereotipos de xénero? 

 

2. Preocúpalle que no último ano se teña detectado un marcado repunte da 

publicidade sexista dentro da industria do xoguete? 

 

3. Considera que é a época do Nadal un momento idóneo para a divulgación 

de campañas de sensibilización a favor dos xoguetes non sexistas? 

 

4. Ten pensado poñer en marcha algún tipo de campaña de publicidade 

institucional do fomento dos xoguetes non sexistas, de cara a esa época do 

Nadal e/ou outras épocas do ano? 

 

5. Entende este Goberno que algo máis de 8 millóns de euros asignados polo 

Estado para a Autonomía galega en relación co Pacto de Estado contra a 

violencia de xénero son unha oportunidade para poñer en práctica este tipo 

de campañas non só durante o Nadal senón durante todo o ano? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de outubro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 15/10/2018 16:08:22 
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María Dolores Toja Suárez na data 15/10/2018 16:08:27 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 15/10/2018 16:08:33 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 15/10/2018 16:08:42 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/10/2018 16:08:47 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/10/2018 16:08:52 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/10/2018 16:08:57 

 

127261



 
 

 
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Luís Manuel Álvarez 

Martínez e Concepción Burgo López, deputadas e deputados pertencentes ao 

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

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

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O concello de Pereiro de Aguiar (Ourense) ten unha poboación que está en 

crecemento a respecto do que acontece en moitos concellos da provincia, no ano 

1998 tiña 4.673 habitantes cando no 2017 eran xa 6.228, o cal demanda das 

administracións unha resposta áxil e eficaz ás novas demandas para mellorar a 

calidade de vida da veciñanza. 

 

No curso escolar actual 2018/2019 a empresa adxudicataria da ruta de transporte 

escolar nº6 do colexio CPI José García García- Mende, co inicio en Santa Cruz 

(Nogueira de Ramuín), Armariz, Cebreirós, Cortiñas, Pereiro de Aguiar e Tibias 

entre outras paradas dispón de 79 usuarios e usuarias entre o alumnado de 

Educación infantil Primaria, e Secundaria, e alumnos e alumnas con necesidades 

específicas de apoio educativo, a maioría dos cales son nenos e nenas do 

Concello de Pereiro de Aguiar. 

 

Todo o alumnado que emprega esta ruta, de acordo coa Instrución 3/2018 da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, sobre a xestión do transporte escolar para o 

curso 2018/2019, son usuarios lexítimos do transporte escolar e gratuíto por 

pertencer a etapas de escolaridade obrigatoria e cuxo domicilio se encontre fóra 

do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha 

distancia deste superior a 2 quilómetros, utilizando o itinerario máis directo sen 

desvíos nin rodeos innecesarios, así mesmo, para ser usuario lexítimo do servizo, 

o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a 

situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida. 

 

Por outro lado, dita instrución, establece que ao comezo do curso escolar, os 

servizos provinciais de recursos educativos complementarios da Xunta de 

Galicia, enviaranlles ás direccións dos centros, unha relación dos vehículos 

asignados aos contratos de transporte, indicando a súa capacidade o número de 

matrícula ... coa finalidade de comprobar a correcta execución do servizo 

(cumprimento correcto do horario de entrada e saída, ruta e paradas…). 
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Soamente cando circunstancias especiais, debidamente xustificadas aconsellen 

ampliar os itinerarios existentes, e/ou introducir modificacións, as Xefaturas 

territoriais elevarán unha proposta á Secretaría Xeral Técnica da Xunta de 

Galicia. 

 

No curso actual, a empresa adxudicataria de dita ruta de transporte escolar, 

dispón dun autobús con 55 prazas, número inferior ao de número de usuarios e 

usuarias lexítimos do servizo, o cal levou a realizar unha dobraxe da ruta, co fin 

de dar servizo a todos e todas. 

 

Así por exemplo o primeiro traxecto comeza recollendo aos usuarios e usuarias 

sobre as 07:10 horas na localidade de Santa Cruz (Nogueira de Ramuín), 

percorrendo o resto de paradas autorizadas, e chegando sobre as 08:25 horas ao 

colexio (horario de entrada ao centro 09:00 horas). No segundo traxecto regresa 

pola súa ruta ata a localidade de Cortiñas, e percorre as últimas catro paradas para 

tentar chegar ás 09:00 horas, o cal supón que para chegar a tempo teña que 

aumentar a velocidade, incrementándose tamén deste xeito o risco de accidente. 

 

Na recollida á saída do centro tamén existe un dobre percorrido, e obriga a que 

parte do alumnado teña que esperar case 45 minutos dende a saída do centro, que 

luns, mércores e venres finaliza ás 15:00 horas e os martes e xoves ás 16:00 

horas. Ocasionando graves prexuízos para as familias pois afecta á conciliación, 

ao alumnado pois afecta ao tempo de estudo, de descanso, de ocio; e aos propios 

traballadores e traballadoras do centro, que deben ampliar o seu horario laboral 

para acompañar ao alumnado ata a saída do transporte. 

 

Doutra banda, os municipios do rural de Pereiro de Aguiar, Esgos e Nogueira de 

Ramuín, cunha poboación estimada de 10.000 habitantes, dos cales preto de 

1.200 contan cunha idade inferior ao 16 anos, non dispoñen dun centro público de 

educación secundaria e bacharelato debéndose desprazar os escolares ata o centro 

CPI José García García. 

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia os problemas aos que se están enfrontando os 

usuarios e usuarias da ruta de transporte escolar do CPI José García García 

de Mende (Ourense)? 

2. En caso afirmativo, ten previsto o Goberno galego tomar algunha medida 

para solucionar estes problemas? 
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3. Considera a Xunta de Galicia que os actuais horarios de transporte escolar 

do CPI José García García de Mende (Ourense), favorecen a conciliación, 

o apoio aos alumnos e alumnas con necesidades específicas, a respectar o 

tempo de estudo do alumnado, e ao de descanso dos propios traballadores e 

traballadoras do centro? 

4. Vai o Goberno galego a realizar algunha modificación do horario de 

transporte escolar do CPI José García García, de Mende (Ourense)? 

5. En caso afirmativo, cando ten previsto realizar estes cambios? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/10/2018 16:12:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/10/2018 16:12:40 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 15/10/2018 16:12:44 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 15/10/2018 16:12:49 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, 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 

escrita. 

 

Na localidade de Bervola do concello de Llanera (Asturias) chegaron a 

acumularse 41.612m3 de hidróxido de calcio por parte da sociedade Epa Calprin. Este 

residuo estivo máis de 20 anos á intemperie e sen protección que evitase a filtración ó 

solo. Houbo numerosos expedientes sancionadores ata que o Principado de Asturias 

denunciou a situación á Fiscalía e en marzo de 1999 foi condenado o promotor, coma 

responsable dun delito contra o medio ambiente, á retirada do depósito e limpeza do 

terreo. 

A sociedade desapareceu e os seus bens tamén e a Fiscalía requiriu o 

cumprimento da sentenza ó Principado que en 2016 contratou a Cogersa para a retirada 

dunha primeira partida de 8.300 Tm.  

Ante a imposibilidade de valorizar estes residuos desde esta empresa, estes 

foron levados ó vertedoiro de residuos perigosos de complexo de Serín. 

Logo o Principado de Asturias sacou un concurso e adxudicou o contrato á 

mercantil CESPA Gestión de Residuos SA do grupo Ferrovial, para traballos de carga, 

transporte e entrega ó xestor autorizado dos residuos pra operacións de valorización do 

acopio de hidróxido de calcio situado na antiga EPA CALPRIN e o acondicionamento 
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final na Bervola nun prazo de 38 meses desde o 16-11-2017por un importe de 

1.596.657euros. 

O curioso da valorización deste residuo é que a primeiras toneladas deste 

material 8300, ó parecer, están sendo regaladas pola sociedade CESPA Gestión de 

Residuos SA do grupo Ferrovial a agricultores galegos para uso agrícola sen lles 

advertir da súa procedencia e o risco que poida supoñer este residuo perigoso. Negocio 

redondo. 

Ó mesmo tempo, e dende hai xa varios anos, estase utilizando coma fertilizante 

por algúns agricultores, especialmente nas terras adicadas a millo forraxeiro dalgunhas 

zonas, lodos e lamas procedentes de Edares. 

Cónstanos a falta de información sobre o uso correcto dos mesmos por parte da 

maioría de agricultores, dos concellos e dos cidadáns en xeral. O altísimo contido destas 

lamas en metais pesados e outras substancias potencialmente tóxicas, o seu uso 

descontrolado e a falta de seguimento e control por parte das administracións, a posible 

contaminación de acuíferos, ríos e regatos, leva aos deputados e deputadas asinantes a 

formular as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Ten a Xunta de Galiza coñecemento do traslado de hidróxido de calcio 

procedente do Principado de Asturias para ser "tratado" nunha planta de As Somozas? 

-Ten coñecemento a Xunta dese suposto reparto gratuíto do citado residuo entre 

agricultores galegos para o seu uso agrícola? 

-Existe algún tipo de inspección e control dos tipos de lamas de depuración que 

se destinan a uso agrícola coma fertilizantes? 
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-Faise algún seguimento da incidencia que o seu uso provoca nas terras e nas 

augas da zona? 

-Ten pensado a Xunta de Galiza desenvolver algún programa de formación-

divulgación a respecto das boas prácticas mínimas e dos riscos medioambientais e de 

saúde que conleva o uso destas lamas? 

 

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/10/2018 17:58:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/10/2018 17:58:36 
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Ana Pontón Mondelo na data 15/10/2018 17:58:38 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/10/2018 17:58:39 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/10/2018 17:58:40 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/10/2018 17:58:42 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Derivado das concesións autonómicas de transporte colectivo de viaxeiros, dende 

agosto de 2017, tres traballadores da empresa Arriva que tiñan que ser 

subrogados á nova empresa, aínda están sen traballo. Dous deles xa teñen 

sentenza a favor, pero a UTE Morán e Autocares Rodríguez Domínguez S.L (a 

nova concesionaria) non as cumpre, e un dos traballadores aínda está pendente de 

xuízo. 

 

A Xunta comprometérase a garantir a permanencia dos postos de traballo da 

xente que fora despedida en agosto, pero Morán non subrogou a estes 

traballadores nin cumpre as sentenzas e a Xunta, é evidente, non fixo seguimento 

dos casos. 

 

O que tiña visos de ser unha solución rápida e axeitada converteuse nun proceso 

dilatorio, no que estas persoas agardan a que as sentenzas se confirmen en 

instancias superiores, mentres eles consumen as súas prestacións. 

 

O goberno galego non está actuando na procura do benestar destas persoas, que 

viven nunha situación de incertidume entre dúas empresas, a empresa Arriva, 

saínte da concesión e outra entrante, a UTE Morán e Autocares Rodríguez 

Domínguez S.L. e as persoas traballadoras no medio, consecuencia  dun plan 

apresurado forxado na Consellería de Transportes e Mobilidade que sacou a 

concurso a concesión XG533 (Viveiro - Ribadeo). A empresa Arriva enviou un 
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burofax polo que comunicou aos traballadores que formaban parte da nova 

empresa UTE Morán  cos mesmos dereitos e obrigas que tiñan anteriormente, 

pero cando foron asinar o contrato, Morán non o fixo. Polo que se atoparon 

cobrando o paro, a piques de quedar sen ingresos, na procura de que a empresa 

adxudicataria cumpra cos pregos de adxudicación, e subrogue aos traballadores, 

e efectivamente dispoña de carga de traballo, ou ben que os despida 

formalmente, para que poidan buscar traballo noutra empresa, entendéndose coa 

Xunta, pois os traballadores non teñen a culpa das presas da Consellería. 

 

Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben presentan as seguintes 

Preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1.- É  coñecedora a Xunta da situación derivada de facer os pregos de condicións 

e as adxudicacións de transportes á presa e a correr? 

 

2.- Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para solucionar o problemas 

destas persoas traballadoras? 

 

3.- Por que a Xunta non intercede pola situación precaria dos traballadores, 

cando foi a Consellería de Infraestruturas a detonante da mesma? 

 

4.- Por que non considera a Xunta a posibilidade de obrigar ás empresas, 

mediante a inserción de cláusulas adicionais nos contratos, que no caso de 

subrogacións e mentres non se solucione a contenda xudicial, a empresa entrante 

asuma a contratación dos traballadores de xeito provisional? 
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5.- É consciente a Xunta da situación de precariedade por non poder  buscar 

traballo, e o esgotamento das prestacións que cobran as persoas que sosteñen 

provisionalmente as súas familias e nestas idades, nas que é amplamente 

dificultoso a reciclaxe e reincorporación ao mercado laboral? 

 

 Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Villares Naveira 

   Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/10/2018 18:15:18 

 

Luis Villares Naveira na data 15/10/2018 18:15:24 
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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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A Atención Temperá está universalmente recoñecida como un conxunto de 

accións que se orientan cara á prevención e a intervención asistencial dos nenos e 

nenas que se atopan en situacións de risco ou que presentan algunha 

discapacidade. Pero, á vez, é un conxunto de intervencións co que se actúa para 

poder garantir as condicións e a resposta familiar ante estas circunstancias nas 

diferentes contornas vitais. 

 

En maio de 2000 publicábase o Libro Branco da Atención Temperá, o que 

supoñía que por primeira vez no noso país se chegara a un consenso científico 

interdisciplinar das diversas especialidades que conflúen neste campo, coa 

representación das diferentes Comunidades Autónomas e dos diferentes sectores 

que inciden no campo da prevención, marcando así un fito histórico. Este é un 

instrumento rigoroso e indispensable para a comprensión e o desenvolvemento da 

Atención Temperá, que ademais de contribuír a reforzar o consenso profesional 

sobre ela, propiciou unha importante expansión que se concretou na posta en 

marcha de grupos de traballo intersectoriais, e no deseño de plans específicos de 

Atención Temperá en numerosas comunidades autónomas, incrementáronse os 

recursos dedicados á intervención temperá, servindo de referencia para a 

realización de instrumentos técnicos, así como para establecer os plans de 

formación e especialización profesional. 

 

O marco legal regulatorio en Galicia é, tendo como base legal a Lei 39/2006, do 

14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 

situación de dependencia, e a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais 

de Galicia, o Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede 

galega de atención temperá, así como un protocolo de coordinación entre os 

servizos sanitarios, educativos e sociais asinado no ano 2014. 

 

Sen embargo o escaso esforzo inversor e normativo destes últimos anos, segundo 

os datos actualizados de recursos dedicados á Atención Temperá de proximidade 

para nenos e nenas de 0 a 6 anos con problemas educativos, sinala na actualidade 

unha situación comparativa moi desfavorable para a nosa comunidade autónoma. 
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Estas carencias teñen reflexo na escasa extensión da rede, xa que trinta anos 

despois de que se creara o primeiro servizo de proximidade, de 314 concellos, tan 

so 92 contan cos servizos de Atención Temperá que marca a normativa do ano 

2013, ademais a maioría non amosan unha planificación nin a medio nin a longo 

prazo. Así, por exemplo, os últimos 6 servizos creados veñen de ser 

subvencionados por un período de dous meses (do 1 de setembro a 31 de outubro 

de 2018), e o  resto funciona con subvencións periódicas por meses (a través do 

programa operativo do FSE 2014-2020), ou por convenio renovable anualmente 

(AGAT), sen que a día de hoxe coñezamos algunha previsión de futuro por parte 

da Xunta de Galicia. Ademais as carencias no desenvolvemento normativo, 

producen que a rede galega de atención temperá aínda non teña un sistema 

regulador das instalacións e dotación equilibrada dos equipos conforme a unha 

planificación rigorosa de necesidades. Desde xeito esta á suceder que un mesmo 

número de profesionais (o mínimo de 3 que forma cada equipo) atenden por igual 

unha comarca de 10.000 que unha de 100.000 habitantes. 

 

Esta orde debería tamén dotar dun soporte informático unificado aos servizos. 

Polo contrario a normativa de subvencións estableceu condicións absurdas para o 

trámite e xustificación da actividade dos servizos, obrigando aos profesionais a 

dedicar unha parte do seu tempo a unha tramitación administrativa que en moitas 

ocasións resulta excesiva e innecesaria. 

 

Ao mesmo tempo, a Comisión Técnica e o Consello Autonómico de Atención 

Temperá, creados polo Decreto de 2013, están sufrindo unha preocupante 

inactividade durante estes últimos anos, cando a complexidade e implicación na 

Atención Temperá dos servizos sociais, educativos e sanitarios debera dar lugar a 

unha dinamización e coordinación destes organismos administrativos, así como a 

desaparición na EGAP do Plan de formación en Atención Temperá (despois das 

edicións 2015 e 2016), e a falla de continuidade da Axenda de Atención Temperá 

2015-2017, con moitos dos seus obxectivos e liñas de actuación a día de hoxe 

pendentes de cumprimento. 

 

Os trastornos no desenvolvemento teñen gran transcendencia individual, familiar 

e social, polo que a responsabilidade da Xunta de Galicia debera ser a de ofrecer 

unha resposta que evite, no posible, as discriminacións e limitacións subseguintes 

aos problemas que sofren os nenos e nenas con discapacidade ou con risco de 

padecelas e as súas familias. O compromiso da nosa sociedade coa protección á 

infancia, especialmente con aqueles grupos que están en risco de sufrir 

alteracións no seu desenvolvemento, ademais de ser un expoñente inequívoco de 

progreso e de solidariedade, ten que involucrar a todos os sectores sociais. 
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Garántese deste xeito a compensación das desigualdades individuais e o dereito 

para alcanzar un desenvolvemento evolutivo o máis normalizado posible e unha 

vida plena e independente. 

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do funcionamento da rede galega de 

Atención Temperá? 

2. Considera o Goberno galego que o grado de cobertura da poboación galega 

infantil desta rede é suficiente na actualidade? 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar a dotación orzamentaria 

dedicada á Atención Temperá? 

4. Cando vai o Goberno galego a desenvolver o Decreto 183/2013, do 5 de 

decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá? 

5. Considera a Xunta de Galicia que os trámites administrativos para a 

concesión desta prestación son excesivos? 

6. En caso afirmativo, que medidas ten previsto poñer en marcha para reducir 

a excesiva burocratización existente nestes servizos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2018 

 

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 16/10/2018 09:31:06 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/10/2018 09:31:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Patricia Vilán 

Lorenzo, 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 escrita. 

 

 

O Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015, coñecido como 

Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes: 

 

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha 

concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da 

competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global. 

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo 

económico coa preservación do medio ambiente. 

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios. 

 

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles. 

 

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 
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tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP. 

 

 

Dentro da programación existente inicialmente, figuran algunhas agrupadas en 

áreas metropolitanas; así temos que para a área metropolitana de Pontevedra se 

contempla a construción de 7,1 km (en actuacións non vinculadas ao Plan xeral 

correspondente) cun investimento de 10.860.000 € e un horizonte temporal no 

ano 2015. 

 

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á área metropolitana 

de Pontevedra se refire, o deputado e as deputadas que asinan solicitan en 

resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é o estado actual das actuacións relacionadas coa área metropolitana de 

Pontevedra? 

 

 

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal 

establecido no ano 2015? 

 

 

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 10.860.000€ 

ou dita cifra vai a sufrir algunha modificación? De ser así, cal é a magnitude desa 

modificación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 16/10/2018 11:45:30 

 

María Luisa Pierres López na data 16/10/2018 11:45:38 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 16/10/2018 11:45:44 

 

127277



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 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 Pregunta para resposta 

escrita. 

 

Grazas ás políticas enerxéticas do PP na Xunta e no Estado as galegas e galegos 

imos pagar unha tarifa eléctrica galega “do revés”. No lugar de vérmonos beneficiadas e 

beneficiados por producir, imos pagar a factura máis alta do Estado por causa da 

aplicación das sentenzas en relación aos suplementos territoriais de 2013.  

O Goberno español publicou no verán de 2013 o borrador da Orde na que 

recolle os suplementos territoriais en relación ás peaxes de acceso á enerxía eléctrica e 

que suporán o pago por parte das persoas consumidoras dos impostos específicos que 

paguen as empresas eléctricas pola súa produción. De acordo coa memoria económica 

que acompaña a proposta de Orde publicada polo Goberno español, Galiza sería quen 

teña que soportar un maior prezo como resultado da imposición deses suplementos. Así 

as cousas, a contía variará en función do consumo e a potencia contratada.  

Nestes meses, non houbo novidades canto aos recursos legais impulsados pola 

Xunta de Galiza no momento en que se asina a iniciativa. Tamén, desde ese momento 

volveu haber pronunciamentos do Parlamento galego.  

Esta situación é un atentado ao autogoberno galego e unha nova estafa ás 

galegas e galegos e o reflexo da inacción do Goberno de Feijóo que rexeitou en 
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numerosas ocasións as propostas do BNG para recorrer tanto a modificación da 

normativa eléctrica que converteu en obrigatorio a inclusión nas peaxes eléctricas dos 

suplementos territoriais aprobada a través do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, 

de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, 

como as Ordes ditadas en aplicación destas.  

As medidas do Goberno galego chegaron tarde e teñen sido insuficientes, 

ademais de non ter emprendido negociación política algunha neste tempo. Así mesmo, o 

goberno de Pedro Sánchez non amosou ningunha vontade para que as comunidades 

produtoras non nos vexamos prexudicadas.  

Por riba, coñecemos un novo auto do Supremo con data 26/09/2018 que recolle 

“Fijar el próximo día 30 de noviembre como fecha última para la ejecución solicitada” 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Vai demandar o Goberno galego do central que asuma as contías precisas para 

dar cumprimento ás sentenzas referentes aos suplementos territoriais de 2013? 

-Cal é o estado dos recursos legais do Goberno galego a este respecto? 

-E da negociación política co Estado? Cal está a ser a formulación? Cales as 

peticións?  

-Que vai facer o Goberno galego diante da vulneración contra as competencias 

galegas en materia de tributación? 

-Considera o Goberno galego que esta medida discrimina negativamente ás 

Comunidades produtoras como Galiza que soportan as instalacións de xeración? 
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-Vai modificar a Xunta de Galiza a súa política fiscal en relación á produción de 

enerxía? 

-Segue a soster o Goberno galego que no Estado haxa unha tarifa única? Como 

explica entón o sobrecusto aos galegos e galegas?  

 

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/10/2018 12:11:30 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/10/2018 12:11:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/10/2018 12:11:37 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 16/10/2018 12:11:38 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/10/2018 12:11:40 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/10/2018 12:11:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Luís Manuel Álvarez 

Martínez, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel 

Losada Álvarez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

Durante o Debate de Estado da Autonomía deste ano 2018  o presidente Núñez 

Feijoo, anunciou que “desde o ano que vén Galicia será unha das comunidades 

con menos impostos para mercar vivenda habitual usada, e a máis barata no 

caso das persoas mozas, familias numerosas e persoas con discapacidade.” 

 

Este anuncio non concretado no tempo “ desde o ano que vén”, nin nas medidas a 

aplicar, vai afectar por un lado a aqueles que neste momento venden as súas 

vivendas e por outro a aqueles que teñen a intención de mercala. 

 

Un anuncio que ten consecuencias e que debería axilizarse unha vez anunciado 

para non prexudicar a un mercado e sector xa de por si castigado nos últimos 

anos.  

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Entende o Goberno que o anuncio de posta en marcha de medidas de 

redución de impostos na compra de vivenda habitual usada vai afectar ó 

mercado actual de compra-venta deste tipo de vivendas? 

 

2. Considera este Goberno que a demora da posta en marcha destas medidas 

pode provocar unha parálise do mercado compra-venda de vivendas? 

 

3. Que clase de medidas son as que pensan poñer en marcha? En que data 

concreta? A que colectivos afectará e en que medida? 

 

4. Considera este Goberno prudente e responsable aclarar, o antes posible, 

todos os datos que afectan ás medidas anunciadas para a compra de 

vivenda habitual usada e aplicar de forma efectiva eses beneficios fiscais 

coa máxima urxencia posible? 
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5. No anuncio realizado polo presidente Núñez Feijoo, fálase de tres 

colectivos beneficiados polas novas medidas, non consideran preciso 

incluír como persoas beneficiarias a outros colectivos con dificultades para 

acceder á vivenda como é o de familias monomarentais e o de vítimas de 

violencias de xénero? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de outubro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Abel Losada Álvarez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 16/10/2018 17:46:33 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/10/2018 17:46:38 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 16/10/2018 17:46:43 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/10/2018 17:46:48 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/10/2018 17:46:53 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/10/2018 17:46:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Patricia Vilán 

Lorenzo, 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 escrita. 

 

 

O Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015, coñecido como 

plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes: 

 

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha 

concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da 

competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global. 

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento 

económico coa preservación do medio ambiente. 

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios. 

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e 

Portugal; así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles. 

 

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os   

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, cando sexa o caso, de 

vías de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando 
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o tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se 

situase a menos de 10 minutos dunha VAP. 

 

 

O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP alternativa á PO-

531 Pontevedra - Vilagarcía, treito Curro - Baión (enlace coa N-640) cunha 

lonxitude de 8,8 km, un orzamento de 122.700.000 € e un horizonte temporal que 

sitúa o remate desta actuación no ano 2015. 

 

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP alternativa á 

PO-531 Pontevedra - Vilagarcía, treito Curro - Baión (enlace coa N-640) se 

refire, o deputado e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada VAP alternativa á PO-531 

Pontevedra - Vilagarcía, treito Curro - Baión (enlace coa N-640)? 

 

 

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal 

establecido no ano 2015? 

 

 

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 122.700.000 

€ ou a dita cifra vai  sufrir algunha modificación, de ser o caso, cal é a magnitude 

desa modificación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 16/10/2018 19:10:47 

 

María Luisa Pierres López na data 16/10/2018 19:10:54 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 16/10/2018 19:11:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz 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 escrita, sobre as incidencias rexistradas no transporte 

de escolares do Concello de Láncara após a supresión da liña e o 

estabelecemento dunha compartida con pasaxe regular. 

 

A comezos do mes de outubro, alumnado do Concello de Láncara que 

cursan estudos na cidade de Lugo denunciou publicamente as condicións nas que 

ten lugar o servizo de transporte.  

Un autobús masificado obrigou o estudantado a ir de pé ou sentado no 

corredor do vehículo o que constitúe un enorme perigo para o conxunto da 

pasaxe.  

A razón de que se tivesen producido estas condicións devén da supresión, 

após a entrada en vigor do novo Plan de transporte da Xunta de Galiza, do 

autobús que prestaba o servizo Lugo-Pobra de San Xiao-Láncara-Baralla ás 

14.35h e que viña usando, entre outras persoas, o alumnado lancarés que cursa 

estudos nos institutos da cidade de Lugo.  
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Desde a supresión da liña das 14.35h, o alumnado de Láncara ten que 

agardar durante unha hora despois de rematar as aulas (até as 15.30h) cando 

previamente o servizo coincidía co remate do horario lectivo.  

A veciñanza do Concello de Láncara, o grupo municipal do BNG na 

localidade e mesmo o propio Concello, veñen reclamando á Xunta de Galiza que 

sexa restituída a liña para atender as necesidades da poboación, especialmente a 

máis nova, así como que as paradas do autobús se produzan no centro da Pobra 

de San Xiao e non no apeadoiro da LU-536 pola perigosidade que carrexa para a 

veciñanza. A empresa concesionaria sempre rexeitou esta cuestión asegurando 

que retrasaría a combinación cos servizos ferroviarios porén, xa non hai tren 

ningún.  

Cómpre lembrar que o transporte público nos concellos do rural é 

fundamental para fixar poboación.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

- Como valora a Xunta de Galiza que estudantes de Láncara viaxen de pé 

ou sentados no corredor dun autobús por falta de espazo? 

- Por que suprimiu o Goberno galego a liña das 14.35h cando viña 

prestando un importante servizo para o estudantado do Concello de Láncara que 

cursa estudos en Lugo? 
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- Pensa restituír a liña tendo en conta as condicións nas que se está a 

producir o transporte e as demandas da veciñanza e o Concello de Láncara? 

- Ten solicitado á empresa concesionaria a Xunta de Galiza, como 

reclama o Concello e a veciñanza de Láncara, a parada dos autobuses no centro 

da Pobra? 

 

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/10/2018 19:23:09 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/10/2018 19:23:14 
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Ana Pontón Mondelo na data 16/10/2018 19:23:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/10/2018 19:23:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/10/2018 19:23:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/10/2018 19:23:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán 

Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

 

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido 

como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:  

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción 

estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da 

economía e ao benestar da cidadanía.  

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global.  

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento 

económico coa preservación do medio ambiente.  

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e das persoas usuarias.  

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.  

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 

tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP.  
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O certo é que dentro da planificación existente figura a variante de Rodeiro cunha 

lonxitude de 2 quilómetros, un orzamento de 8.500.000 € e un horizonte temporal 

que sitúa o remate desta actuación no ano 2017.  

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a variante de Rodeiro 

se refire, as deputadas e o deputado  que asinan formulan as seguintes preguntas 

para a súa resposta escrita:  

 

1. Cal é o estado actual da actuación denominada variante de Rodeiro?  

 

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte 

temporal establecido no ano 2017?  

 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de   

8.500.000 € ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, 

cal é a magnitude desa modificación? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 12:10:39 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 12:10:46 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 12:12:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán 

Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido 

como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:  

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción 

estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da 

economía e ao benestar dos cidadáns.  

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global.  

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento 

económico coa preservación do medio ambiente.  

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios.  

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.  

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 

tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP.  
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O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP de conexión da 

Autoestrada Santiago-Ourense coas estradas N-640 e C-533 en Lalín  cunha 

lonxitude de 5 km, un orzamento de 28.000.000€ e un horizonte temporal que 

sitúa o remate desta actuación no ano 2020.  

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP de conexión da 

Autoestrada Santiago-Ourense coas estradas N-640 e C-533 en Lalín  se refire, as 

deputadas e o deputado  que asinan formulan as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

 

1. Cal é o estado actual da actuación denominada VAP de conexión da 

Autoestrada Santiago-Ourense coas estradas N-640 e C-533 en Lalín?  

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte 

temporal establecido no ano 2020?  

3. Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 

28.000.000 € ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, 

cal é a magnitude desa modificación?  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 12:12:54 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 12:12:59 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 12:13:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán 

Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta por 

escrito. 
 

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido 

como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:  

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción 

estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da 

economía e ao benestar da cidadanía.  

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global.  

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento 

económico coa preservación do medio ambiente.  

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios.  

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.  

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 

tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP.  
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O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Lalín-Alto do Faro 

cunha lonxitude de 18 quilómetros, un orzamento de 23.400.000 € e un horizonte 

temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2017.  

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Lalín-Alto do 

Faro  se refire, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita:  

 

1. Cal é o estado actual da actuación denominada VAP Lalín-Alto do Faro?  

 

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte 

temporal establecido no ano 2017?  

 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 

23.400.000 € ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, 

cal é a magnitude desa modificación? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 12:13:13 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 12:13:19 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 12:13:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Dende o ano 2009, menos dun 15 % dos titulados MIR foron contratados polo 

Sergas, cifra notablemente insuficiente para facer fronte a necesidades como a 

dispersión territorial e os problemas demográficos. O certo é que unha maior 

contratación suporía a posibilidade de non ter que concentrar servicios, afastando 

a atención da cidadanía. No concello de Forcarei non escapan a este afastamento, 

á dispersión no territorio, á falla de transporte público, ao envellecemento 

poboacional e á precariedade na atención primaria.  

 

Xa máis en concreto, no Centro de Saúde de Soutelo de Montes (no concello de 

Forcarei) viven unha lenta agonía e no de Forcarei non existe ningunha medida de 

reforzo para as campañas de vacinación e non se cobren as vacacións nin da 

matrona nin do servizo de pediatría. Como exemplo, no Centro de Saúde de 

Soutelo de Montes, cando o médico se despraza para atención domiciliaria ou a 

algunha reunión de traballo ou cando o único facultativo que hai no centro 

médico ten días para asuntos propios, o centro queda sen persoal e o horario de 

atención ao público interrómpese (neste ano 2018, xa houbo multitude de 

ocasións nas que o horario foi de 08:00 a 11:00 horas ou de 08:00 a 12:00 horas). 

 

O curioso é que para o Goberno todo está ben. Así, en resposta a este grupo 

parlamentario de 11 de outubro, di que o horario habitual de atención a pacientes 

só se interrompeu 4 días non completos ou 12 horas en total. E tamén nos di que 

se deriva á poboación a centros dunha distancia de 9 quilómetros, descoñecendo 

absolutamente a demografía e a orografía deste concello.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita:  

 

 1. Que ten que dicir o Goberno da Xunta de Galicia sobre que o servizo 

sanitario estivese interrompido entre xuño e outubro de 2018? 

 2. Cantas horas e en que meses quedou sen servizo de atención o Centro de 

Saúde de Soutelo de Montes en 2018? 
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 3. Que medidas de reforzo vai implantar o Goberno no Centro de Saúde de 

Forcarei para as campañas de vacinación e para cubrir as vacacións da matrona e 

do servizo de pediatría? 

 4. Está contento o Goberno co servizo de Atención Primaria prestado no 

concello de Forcarei? 

 

 

  Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

  Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

    Julio Torrado Quintela 

    Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 12:19:59 

 
Julio Torrado Quintela na data 17/10/2018 12:20:05 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 17/10/2018 12:20:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e  José Manuel Pérez 

Seco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 
Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015, coñecido como Plan 

MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes: 

 

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción 

estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da 

economía e ao benestar dos cidadáns. 

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global. 

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo económico coa 

preservación do medio ambiente. 

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas 

e dos usuarios. 

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. Á súa 

vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se atopan as vías 

de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de maior entidade que 

comunican a comunidade autónoma co resto de España e Portugal, así como as 

principais áreas metropolitanas entre si, conformando este grupo autoestradas, autovías, 

corredores e vías para automóbiles. 

 

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que existía 

(segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os itinerarios de nova 

construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías de circulación con deseño 

desdobrable para transformalas en autovías cando o tráfico así o demandase e de lograr 

que o 80 % da poboación de Galicia se situase a menos de 10 minutos dunha VAP. 
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Dentro da programación existente inicialmente, figuran algunhas agrupadas en áreas 

metropolitanas; así temos que para a área metropolitana de Ferrol se contempla a 

construción de 7,3 km cun investimento de 36.135.000 € e un horizonte temporal no ano 

2017. 

 

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á área metropolitana de 

Ferrol se refire, os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é o estado actual das actuacións relacionadas coa área metropolitana de Ferrol? 

 

 

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal 

establecido no ano 2017? 

 

 

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 36.135.000 € ou a a 

dita cifra vai sufrir algunha modificación, de ser o caso, cal é a magnitude desa 

modificación? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 12:23:02 

 

María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 12:23:09 

 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/10/2018 12:23:17 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 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 Pregunta para resposta 

escrita. 

 

Unha vez máis a sombra do peche de Alcoa paira sobre Galiza. Segundo 

diferentes informacións recollidas nos medios de comunicación Alcoa vén de comunicar 

o peche das factorías de Avilés e da Coruña.  

Na actualidade, o grupo conta con máis de 50.000 empregados e empregadas en 

todo o mundo en numerosos centros produtivos en trinta países dedicados á fabricación 

de titanio, níquel e aluminio, ademais doutros compoñentes como bauxita e alúmina 

para aleacións. A multinacional, con vendas de máis de 23.000 millóns de dólares ao 

ano, é un dos tres maiores grupos industriais do sector do aluminio no mundo. 

En Galiza conta con centros de produción na Coruña e San Cibrao, Lugo. 

Segundo diferentes fontes, estímase que a planta da Coruña conta con preto de 400 

traballadores e que os centros de San Cibrao suman máis de 1.000 traballadores e 

traballadoras, máis outros 600 a través das empresas auxiliares. 

Cómpre recordar que Alcoa consolidouse no Estado Español a través da compra 

da antiga Empresa Nacional do Aluminio (Inespal). Foi un Goberno do Partido Popular 

a que privatizou esta empresa, cun xeito de actuar similar ao doutros procesos de 

privatización. 
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Así mesmo, unha das razóns fundamentais do peche vén sendo o prezo da 

factura da luz, que supón máis do 50% dos custos de produción. Reiteradamente o 

nacionalismo ten defendido a necesidade de mudar o sistema de poxas de 

interrompibilidade por un máis estábel, así como promover unha tarifa eléctrica galega 

que dea vantaxes competitivas ás empresas radicadas no noso país. Porén, o centralismo 

de todas as forzas de obediencia estatal, sen excepción, ten contribuído a levarnos a 

unha situación de extrema gravidade.  

Diante destes acontecementos, as forzas políticas e o Parlamento de Galiza non 

poden permanecer alleos.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Como avalía o goberno galego os anuncios de Alcoa? Cando tivo información 

disto? Tense reunido coa empresa ou cos cadros de persoal? 

- Cales son as liñas de actuación da Xunta de Galiza diante destes 

acontecementos?  

- Ten demandado actuacións do goberno central? En que sentido, en que datas e 

con que resultado? 

-Ten constancia o Goberno galego dos plans de Alcoa a respecto dos demais 

centros produtivos en Galiza? 

-Realizou ou ten previsto realizar a Xunta de Galiza algunha acción tendente a 

coñecer de primeira man os plans de futuro de Alcoa e a garantir o mantemento dos 

centros produtivos e dos postos de traballo de Alcoa en Galiza? 
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-Considera a Xunta de Galiza que se garantiría o mantemento dos centros 

produtivos e dos postos de traballo de Alcoa en Galiza cunha rebaixa do prezo da 

electricidade? 

 

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/10/2018 12:51:45 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/10/2018 12:51:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/10/2018 12:51:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/10/2018 12:51:53 
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Olalla Rodil Fernández na data 17/10/2018 12:51:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/10/2018 12:51:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo 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 por escrito. 

 

O pasado 5 de decembro de 2016 o Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número 2 de Pontevedra emitía unha sentencia pola que se anulaba o 

procedemento de concurso para a provisión do posto de xefe de servizo de 

psiquiatría do CHOP celebrado en setembro de 2012. Esta sentencia ten a orixe 

na demanda presentada polo anterior xefe do servizo, que o foi dende 1982.  

 

Esta sentencia amosa un procedemento viciado e tendencioso por parte do xerente 

do CHOP, que a demanda apunta a que ten como orixe a participación do anterior 

xefe de servicio en responsabilidades políticas asumidas durante o Goberno 

galego dos anos 2005-2009. En 2009, despois de que o citado xefe de servizo 

ocupara cargos de responsabilidade na Consellería de Sanidade (2005-2009), foi 

cesado da xefatura ao reincorporarse á súa praza, e terminou por convocarse un 

concurso para esa mesma praza. Como referencia da labor profesional, cabe 

destacar que durante os anos en que foi exercida a xefatura foron cumpríndose os 

obxectivos asistenciais marcados polo propio Sergas, así como desenvolvéndose 

accións que optimizaron o funcionamento tanto no plano asistencial como de 

xestión, como así foi recoñecido polo propio Sergas.  

 

As denuncias públicas aportan probas que suxiren a preferencia no proceso de 

selección a favor dun candidato concreto. A sentencia xudicial recolle as 

situacións de indefensión vividas polo denunciante, entre as que se atopan a 

necesidade de ser convocados tres tribunais distintos, por erros diversos nas súas 

composicións e recusacións dalgúns dos seus membros, denuncias por manifesta 

animadversión dalgún deles cara un dos participantes no concurso, evidencias de 

información privilexiada cara algún dos participantes e outras cuestións de grave 

consideración. A sentencia recolle que durante o procedemento de selección 

amosouse unha ausencia de criterios definidos, así como arbitrariedade na 

avaliación e puntuación, sobre a que se menciona “non pode obviarse a existencia 

dunha discreción técnica” e considera, sobre un dos seus membros, que non son 

infundadas as acusacións feitas sobre a súa inimizade manifesta contra o 

denunciante. Considera tamén a sentencia que no proceso “advírtense indicios 

respecto á falta de imparcialidade do tribunal”. Finalmente, o fallo da sentencia 
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apunta que o procedemento “non se axusta a dereito” e ordena que se anule e se 

reinicie.   

 

Ante as múltiples peticións de decisións por parte da Xunta de Galicia sobre o 

resultante do caso xudicial, e a flagrante tendenciosidade evidenciada, tanto o 

goberno de Galicia como o PP argumentaron sobre o feito de que a sentencia non 

era firme. Esta o foi dende hai xa moitos meses, e o auto 121/2018 do propio 

xulgado trata sobre a execución da sentencia firme referida ao inicio desta 

iniciativa. 

 

Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cando vai o Sergas a executar a sentencia xudicial ditada xa en firme? 

2. Que vontade ten o Sergas de cumprir coa necesidade dun procedemento 

transparente, aberto e limpo, afastándose do realizado no proceso anterior 

segundo consta na sentencia xudicial? 

3. Vai o Sergas a nomear unha comisión de avaliación que contemple a 

pluralidade de perspectivas e sexa respectuosa cos principios de igualdade, mérito 

e capacidade? 

4. Que custo en termos cuantitativos económicos tivo o total deste proceso 

xudicial para a Xunta de Galicia en forma de costas e posibles gastos extras 

ocasionados? 

5. Ten previsto a Xunta de Galicia asumir algún tipo de responsabilidade por este 

ou outros casos semellantes nos que se ten vulnerado a profesionalidade e 

honorabilidade de profesionais do sistema público de saúde? 

6. Que previsión de decisións ten a Xunta de Galicia sobre a xefatura de servizo 

de psiquiatría no CHOP antes de que se repita o proceso de selección ao que 

obriga a sentencia? 

7. Por que a Xunta de Galicia non executa unha sentencia firme como a referida? 

 

  Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

  Asdo.: Julio Torrado Quintela 

    Patricia Vilán Lorenzo 

    Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Julio Torrado Quintela na data 17/10/2018 16:21:19 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 16:21:25 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 17/10/2018 16:21:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Maria Luisa Pierres López e José Manuel Pérez 

Seco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

O Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015, coñecido como 

Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes: 

 

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha 

concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da 

competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global. 

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento 

económico coa preservación do medio ambiente. 

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios. 

 

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles. 

 

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 

tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP. 
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O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Costa Norte, treitos 

Coruña e resto dos treitos cunha lonxitude de 67,3 km, un orzamento de 

322.320.000 € e un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación entre 

2015 e 2017. 

 

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Costa Norte, 

treitos Coruña e resto dos treitos se refire, os deputados e a deputada que asinan 

solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada VAP Costa Norte, treitos 

Coruña e resto dos treitos? 

 

 

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal 

establecido entre 2015 e 2017? 

 

 

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 322.320.000 

€ ou a dita cifra vai  sufrir algunha modificación, de ser o caso, cal é a magnitude 

desa modificación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 14:09:44 

 

María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 14:09:51 

 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/10/2018 14:09:58 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Luís Manuel Álvarez 

Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 Hai escasamente 15 días, o portavoz do PP do Concello de Lalín (na oposición) 

era recibido, medios de comunicación incluídos, polo director de Augas de 

Galicia. O tema a tratar foi “a miña moción sobre a mellora do saneamento e 

depuración en Lalín”, moción que xa saíra adiante por maioría. O curioso é que 

este portavoz da oposición deu persoalmente conta a Augas de Galicia incluso 

antes de que o propio Concello fose o que remitise a dita moción. E se xa é 

paradigmático que se reciba aos catro ventos a un portavoz da oposición cando 

dende o Goberno municipal estiveron meses traballando cos técnicos de Augas de 

Galicia, aínda o é máis que o director do ente dixese que “se terá en conta a 

moción e que un plan director nunca sobra e fai falla para futuros proxectos, 

como un saneamento integral” (o saneamento era a proposta estrela do último 

programa para as eleccións municipais do PP en Lalín). Tamén é certo que dende 

hai máis dun ano o Concello non ten noticia algunha sobre o estado de execución 

do plan director. 

 

Cómpre dicir que as actuacións que se aprobaron na moción realizaranse con 

fondos Feder 2014-2020, na contía de 4,5 millóns de euros xa adxudicados ao 

Concello e que existe o risco de perder pola pasividade de Augas de Galicia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Pensa o Goberno da Xunta de Galicia que é normal que se reciba polo 

Goberno e entes instrumentais a un portavoz da oposición de calquera 

concello para falar de mocións municipais aprobadas no Pleno? 

2. Non é certo que o Goberno (en concreto, Augas de Galicia) leva 

traballando co Goberno municipal do Concello de Lalín dende hai xa 

meses sobre a mellora do saneamento e depuración en Lalín? 

3. Parécelle normal ao Goberno que o director de Augas de Galicia 

comunicase que “se terá en conta a moción”, sen falar previamente cos 

responsables do Goberno municipal de Lalín? 
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4. Foi coincidencia que o director de Augas de Galicia e o portavoz do PP no 

concello falasen do plan director e do futuro saneamento integral cando o 

saneamento fora a proposta estrela do último programa para as eleccións 

municipais do PP en Lalín? 

5. Cando ten previsto o Goberno rematar a execución do plan director para o 

proxecto do saneamento integral de Lalín? 

6. Existe risco de que se perdan os 4,5 millóns de euros de Fondos Feder 

2014-2020 xa adxudicados ao Concello para este proxecto? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 16:56:57 

 
María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 16:57:03 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 16:57:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Luís Manuel Álvarez 

Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, solicitan a esa Mesa a seguinte corrección de erros nos 

documentos con número de rexistro 38963, 38964 e 38965. 

 

Corrección de erros 

 

Na primeira liña da exposición de motivos onde di: “Hai escasamente 15 días, o 

portavoz do PP do Concello de Lalín...” debe dicir: “Hai escasamente 15 meses, o 

portavoz do PP do Concello de Lalín...” 

 

 

  Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 18:17:18 

 

María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 18:17:23 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 18:17:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández 

Fernández, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

O Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015, coñecido como 

Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes: 

 

 

1. Orientar a política en materia de infraestruturas o servizo dunha 

concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da 

competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 

 

2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, 

garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do 

transporte con carácter equitativo, universal e global. 

 

3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo 

económico coa preservación do medio ambiente. 

 

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das 

infraestruturas e dos usuarios. 

 

 

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha 

temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. 

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se 

atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de 

maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e 

Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este 

grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles. 

 

 

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que 

existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os 

itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, se for o caso, de vías 

de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o 

tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase 

a menos de 10 minutos dunha VAP. 
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O certo é que dentro da planificación existente figura a Circunvalación de 

Ourense, treito Rairo - Benposta - N-525 cunha lonxitude de 3,5 km, un 

orzamento de 12.673.757 € e un horizonte temporal que sitúa o remate desta 

actuación no ano 2013. 

 

 

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se 

coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Circunvalación de 

Ourense, treito Rairo - Benposta - N-525 se refire, por iso, os deputados e a 

deputada que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Circunvalación de Ourense, 

treito Rairo - Benposta - N-525? 

 

 

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal 

establecido no ano 2013? 

 

 

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 12.673.757 

€ ou dita cifra vai a sufrir algunha modificación, de ser o caso, cal é a magnitude 

desa modificación? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 10:47:54 

 

María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 10:48:02 

 

Raúl Fernández Fernández na data 17/10/2018 10:48:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 a súa 

resposta escrita, sobre a venda das estatuas pertencentes ao Pórtico da Gloria en mans 

da familia Franco e o proceso de declaración destas como Ben de Interese Cultural.  

 

No marco do proceso xudicial iniciado contra a familia Franco arredor da 

devolución ao patrimonio público das estatuas pertencentes á fachada románica da 

Catedral de Compostela, fíxose público que o neto do ditador, Francisco Franco 

Martínez-Bordiú iniciou os trámites para vender ambas as dúas pezas a unha 

inmobiliaria da que el mesmo é propietario, Pristina S.L.  

Estas dúas esculturas que representan a Abrahám e Isaac están actualmente en 

proceso de ser declaradas Ben de Interese Cultural (BIC) após o expediente incoado 

pola Xunta de Galiza en marzo de 2018.  

En paralelo, o Goberno galego ordenou a súa anotación preventiva no Rexistro 

de Bens de Interese Cultural de Galiza o que, de acordo co disposto no artigo 17.4 da 

Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza determina a aplicación provisional ao ben 

do mesmo réxime de protección previsto para os xa declarados BIC.  

Neste senso, a lexislación vixente sinala que “calquera pretensión de transmisión 

onerosa da propiedade ou de calquera dereito real de desfrute dos BIC deberalle ser 
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notificada, de forma que faga fe, á consellaría competente en materia de patrimonio 

cultural” (artigo 49.1 da Lei 5/2016) dispoñendo a Xunta de Galiza “dun prazo de tres 

meses para exercer o dereito de tanteo para si ou para outras institucións públicas ou 

entidades privadas sen ánimo de lucro, tendo preferencia a Xunta de Galiza en caso de 

concorrencia de intereses” (artigo 49.3).  

É evidente que os herdeiros do ditador Francisco Franco non só están a tentar 

dilatar o proceso xudicial para demorar no tempo a recuperación para o patrimonio 

público destes bens espoliados durante a ditadura fascista senón que procuran especular 

co patrimonio roubado, como acontece co Pazo de Meirás.  

 

Por todo o exposto, desde o Grupo Parlamentar do BNG formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

- Notificou a familia Franco á Xunta de Galiza a pretensión de vender as 

esculturas de Abahám e Isaac? 

- En caso afirmativo, exerceu o Goberno galego o dereito de tanteo? 

- En caso contrario, que medidas ten adoptado ou pensa adoptar a Xunta de 

Galiza para garantir o cumprimento da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza? 

- E na posta á venda do Pazo de Meirás? 

- En que estado se atopa o expediente incoado para a declaración destas estatuas 

como Ben de Interese Cultural? 
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Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/10/2018 17:23:52 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/10/2018 17:23:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/10/2018 17:24:00 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/10/2018 17:24:02 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/10/2018 17:24:04 

127320



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

4 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa por escrito. 

 

 Dende o ano 1959 Ence ocupa unha importante superficie na marxe esquerda da 

ría de Pontevedra, entre os municipios de Pontevedra e Marín. A súa situación 

non é a máis axeitada e tanto é así que ata o propio presidente da Xunta de 

Galicia se subiu a ese carro un día de Pleno. Hai un forte sentimento de rexeito 

entre a poboación afectada polo “cheiro” e polos vertidos e tal rexeito veciñal 

levou a unha transacción acordada por unanimidade nesta Cámara hai tres 

lexislaturas para atopar unha nova situación para Ence fóra da ría de Pontevedra.  

 

Ese rexeitamento tamén sacou á rúa a unhas 20 000 persoas en Pontevedra cando 

o Goberno de Mariano Rajoy (en funcións e por delegación a unha directora 

xeral) concedía a Ence unha prórroga por 60 anos máis, sen que o Goberno 

galego tivese dito nin unha soa palabra.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Comparte o Goberno da Xunta de Galicia que a situación de Ence en 

Lourizán (Pontevedra) non é a axeitada? 

2. Cal é a opinión do Goberno sobre o outorgamento a Ence dunha prórroga 

por 60 anos máis concedida polo ex presidente Mariano Rajoy, cun 

Goberno en funcións e por delegación a unha directora xeral? 

3. Está disposto o Goberno a participar nunha mesa de diálogo, xunto coa 

Administración do Estado, o Concello de Pontevedra e colectivos 

interesados, para estudar o posible traslado de Ence fóra da ría de 

Pontevedra? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 17/10/2018 17:45:45 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/10/2018 17:46:02 

 
María Luisa Pierres López na data 17/10/2018 17:46:08 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Paula Quinteiro Araujo, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita, sobre a restauración en terreos queimados 

para evitar así unha degradación maior. 

 

A Xunta de Galicia nin soubo prever e evitar os lumes do 2017 nin está sabendo 

agora corrixir os danos tremendos que causaron.  

O ano pasado arderon 47.000 hectáreas (2,5 millóns de m
3
 de madeira) e moitos 

bens públicos e privados foron reducidos a cinzas. Foi o resultado, triste, pero 

previsible, do desleixo do Goberno cara a ordenación do monte e o seu coidado.  

Coa extinción dos lumes non rematou a traxedia. Miles de hectáreas quedaron 

cubertas pola cinza, o que favoreceu (e aínda favorece) a expansión de pragas 

nocivas para o medio ambiente, así como a expansión do eucalipto, que, como 

ben sabemos, incrementa o risco de novos incendios.  

Porén, á Xunta isto parece non preocuparlle demasiado.  

As zonas máis afectadas polos lumes do ano pasado foron Vigo, o sur da 

provincia de Pontevedra, os Ancares e Lugo. Nestes espazos, a cor negra da 

cinza continúa lembrando o sucedido. A natureza non logra recuperarse.  

No caso concreto da Mancomunidade de Montes de Vigo (unha das máis 

afectadas pola traxedia), tan só logrou cortar e retirar o 60% da madeira 

queimada, polo que aínda queda o 40%, cando a estas alturas os montes xa terían 

que estar limpos e consolidando o seu proceso de recuperación.  
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Non é de estrañar que isto suceda. As comunidades de montes non contan con 

moitos recursos económicos e tralos incendios non foron quen de facer as talas 

necesarias, algo que a Consellería de Medio Rural tería que ter corrixido con 

axudas. Non obstante, estas ou ben non chegaron, ou ben foron irrisorias.  

Aos danos e prexuízos que xa padecemos hai que sumar o feito de que, a medida 

que pasa o tempo, a madeira das superficies queimadas vai perdendo valor, xa 

que podrece e perde peso. Agora, a tonelada de madeira vale menos da metade 

que antes dos incendios de outubro de 2017.  

Así as cousas, o 15 de outubro deste ano, a Asociación Forestal de Galicia 

advertiu de que os montes calcinados corrían un serio risco de abandono, polo 

que sería necesario poñer en marcha un plan público de restauración. O plan de 

restauración tería que levarse a cabo este mesmo outono, xa que fai case un ano 

que Medio Rural se comprometeu a facelo. Non pode demorarse máis.  

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada asinantes presentan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Como é posible que, un ano despois dos lumes de 2017, a Xunta aínda 

non fora quen de facer fronte aos danos causados polas cinzas?  

2. Que pensa facer con elas?  

3. Como pensa axudar ás comunidades de montes?  

4. Que vai facer coa madeira queimada?  

5. Pensa levar a cabo un plan público de restauración do monte calcinado, tal 

e como se comprometeu a facer Medio Rural en decembro do ano pasado?  

6. Cando pensa facelo?  

7. Se non o vai facer, que outras alternativas baralla?  
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Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea 

Antón Sánchez García 

Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 17/10/2018 18:17:28 

 
Antón Sánchez García na data 17/10/2018 18:17:35 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 17/10/2018 18:17:42 
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    Á MESA DO PARLAMENTO  

 

 

Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Paula Quinteiro Araujo, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 

157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

 

A Xunta de Galicia nin soubo prever e evitar os lumes do 2017 nin está sabendo 

agora corrixir os danos tremendos que causaron.  

 

O ano pasado arderon 47.000 hectáreas (2,5 millóns de m
3
 de madeira) e moitos 

bens públicos e privados foron reducidos a cinzas. Foi o resultado, triste, pero 

previsible, do desleixo do Goberno cara a ordenación do monte e o seu coidado.  

 

As Neves é un claro exemplo de que o Goberno non está facendo o que lle 

corresponde para reparar os danos causados polo lume. No 2017 arderon 4.000 

hectáreas do seu territorio e no 2016, 1.400 hectáreas, o que sumado constitúe o 

90% do municipio. A gravidade da súa situación é, polo tanto, obvia. E nin 

sequera así a Xunta de Galicia lle prestou ao concello a axuda que obviamente 

necesita.  

 

As axudas que o Goberno autonómico estableceu para paliar os danos 

ocasionados polo lume ou ben non chegan aos municipios ou ben son 

insuficientes.  
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- Feijóo comprometérase a pagar o 50% dos gastos públicos causados polos 

incendios. Nas Neves, onde os danos aos edificios públicos chegan ata o 

millón de euros, isto non se cumpriu.  

- A Xunta decidiu pagar o 100% da reparación dos danos que sufriron as 

primeiras vivendas, pero só o 40% da reconstrución das segundas 

vivendas.  Isto está levando a que moitas persoas prefiran renunciar ás 

axudas e non volver a construír as casas calcinadas, co conseguinte risco 

para os veciños e veciñas, xa que ter casas medio derruídas no medio do 

pobo pode producir accidentes.  

- Moitas construcións menores, como os alpendres, corren tamén o risco de 

non ser arranxadas. En Carballeda de Avia, por exemplo, arderon 30 

hórreos que poden quedar sen reparar porque a Xunta decretou que para 

ser subvencionados tiñan que estar na mesma parcela da vivenda.  

 

As dificultades que está poñendo a Xunta de Galicia á reconstrución dos pobos 

que padeceron a peor parte dos lumes son unha mostra máis do pouco que lle 

importa ao actual Goberno o despoboamento do rural. Se queremos asentar á 

poboación no territorio é preciso, e urxente, que atendamos ás súas necesidades 

nos momentos de maior dificultade.  

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta escrita: 

 

1. Que vai facer a Xunta de Galicia para evitar que nos pobos que sufriron 

danos durante os incendios proliferen as construcións medio derruídas?  

2. Vai ofrecer axudas para a súa reconstrución ou vai demolelas?  

3. Cando pensa facelo?  

4. Vai incrementar as axudas para as segundas vivendas calcinadas polos 

lumes ou vai deixar que esmorezan?  
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5. Como pensa que pode afectar o abandono das casas que non se 

reconstrúan ao despoboamento do rural?  

6. Preocúpalle?  

7. Vai subvencionar a reparación das construcións menores que arderon e 

que non forma parte da parcela da vivenda? 

 

Santiago de Compostela a 17 de outubro de 2018 

 

 

  Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

   Antón Sánchez García 

   Paula Quinteiro Araújo 

  Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 17/10/2018 18:22:06 

 

Antón Sánchez García na data 17/10/2018 18:22:16 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 17/10/2018 18:22:22 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres 

López, Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

  

O día 7 de outubro ardía Mondariz, na provincia de Pontevedra. Case 200 

hectáreas de monte arrasadas por un lume que comezara ás 18:00 horas na 

parroquia de Sabaxáns e que se estendeu de forma moi rápida polas pistas 

municipais asolagadas de masa forestal e coas beiras sen limpar dende hai anos; 

ata chegou ao veciño Concello de Fornelos de Montes.  

 

Na súa extinción participaron 2 helicópteros e 2 hidroavións que comezaron os 

seus labores ás 19:00 horas e un par de horas despois uníronse 2 camións con 

pala, ademais de moitas persoas voluntarias que axudaban aos bombeiros, 

absolutamente desbordados. 

 

Preto de se cumprir un ano dos grandes lumes de outubro de 2017, houbo dúas 

circunstancias que fixeron tremer que ocorrese o mesmo, debido ao intenso vento 

e á mesma sucidade no monte. Algo terá que ver que, segundo manifestacións de 

responsables da Comunidade de Montes, o Goberno galego nunca contestou ás 

súas solicitudes de cortas nos montes sometidos a convenio, nin sequera para, cos 

cartos obtidos, acometer as obras necesarias para facer faixas e liberar un cinto 

preto das zonas habitadas.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cantas hectáreas foron arrasadas polo lume no incendio de Mondariz 

(Pontevedra) o día 7 de outubro? 

2. Cales foron os motivos polos que o Goberno da Xunta de Galicia nunca 

contestou ás solicitudes da Comunidade de Montes para facer cortas nos 

montes sometidos a convenio? 

3. Cre o Goberno que, de ter obtido autorización para facer cortas e cos cartos 

obtidos acometer as obras necesarias para facer faixas e liberar un cinto 

preto das zonas habitadas, se tería evitado ou, a lo menos, minimizado o 

incendio?  

  

 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Manuel Pérez Seco 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/10/2018 09:27:00 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/10/2018 09:27:07 

 
María Luisa Pierres López na data 18/10/2018 09:27:14 

 
Raúl Fernández Fernández na data 18/10/2018 09:27:18 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/10/2018 09:27:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, 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 

escrita. 

 

Na Patiña no concello de Cambre hai un bloque de vivendas de protección 

oficial que parece ser vai ser vendido na súa totalidade. Todo indica que a nova empresa 

propietaria está decidida a non renovar algúns alugueres sociais, dous dos moradores xa 

foron advertidos desta decisión.  

No inmoble viven máis de 50 familias con renda social, ben por algunha 

discapacidade ou por ter escasos ingresos, que se senten ameazadas e que presenten un 

futuro complicado. 

Moitas destas familias son usuarias dos servizos sociais do Concello e necesitan 

destas axudas para sobrevivir, ademais de pagar un aluguer baixo como o que até agora 

tiñan. 

Nas últimas semanas están recibindo notificacións de Altamira, plataforma que 

xestiona os activos inmobiliarios do Santander, aínda que hai novas que afirman que 

esta foi vendida a Apollo no ano 2013, un fondo de inversión estadounidense. 
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A situación de incerteza que están a vivir os veciños vén dada por estas 

continuas ventas entre grandes fondos de inversión e que todo fai presaxiar que se 

queren desfacer de diferentes activos inmobiliarios. 

Desde o goberno municipal envióuselle á Xunta de Galicia unha carta 

solicitando información sobre o réxime actual destas vivendas e que solucións se lle 

poden dar ós veciños, dado que foi a Xunta quen outorgou licencia no seu día para 

construír o edificio e é a Administración competente en vivenda. 

 

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

-É coñecedora a Xunta de Galiza da situación de incerteza e temor que están a 

vivir as familias usuarias do inmoble en cuestión? 

-Ten algún plan ou medida o Goberno galego para dar solución ás posibles 

continxencias que se deriven da rescisión dos contratos de alugueiro destas familias, 

nomeadamente as que están en risco de exclusión social? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 11:05:59 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 11:06:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 11:06:06 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 11:06:07 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 11:06:08 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 11:06:10 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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 a súa resposta escrita, sobre os grupos de emerxencia 

supramunicipal. 

 

1. O sistema galego de emerxencias ten graves carencias estruturais e 

funcionais, así como problemas de cobertura territorial. Esta realidade ponse de 

manifesto cando se producen sinistros graves como aconteceu en Angrois, 

Fandicosta ou na crise dos lunes do 15 de outubro de 2017. 

Unha das causas desta situación é a inexistencia dun sistema público, 

integrado, coordinado, con mando único e con cobertura territorial en toda Galiza 

con tempos de resposta máximos de 20 minutos. A fragmentación e dispersión 

dos servizos, a diversidade competencial (Estado, Xunta, Deputacións, 

Concellos) e a falta de desenvolvemento normativo tamén son elementos que 

empecen o bo funcionamento das emerxencias. 

Por outra parte existen numerosos conflitos no sector derivados de 

demandas laborais e salariais non atendidas por parte das administracións: 
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emerxencias sanitarias, 112, bombeiros, servizos de extinción de incendios 

forestais, etc. 

2. Un dos problemas é a deficiente cobertura territorial dos servizos de 

bombeiros. Estamos de novo diante dun sistema fragmentado e desigual, no que 

coexisten os parques comarcais, os parques das cidades e vilas que teñen a obriga 

de prestar o servizo e os grupos de emerxencia supramunicipal (GES). E a 

realidade é que falta coordinación e complementariedade para optimizar os 

medios e dar unha resposta máis áxil e eficaz. 

3. Os GES foron creados no 2013 mediante un convenio a tres bandas 

Xunta-Deputacións-Concellos coa finalidade de cubrir zonas do territorio que 

non tiñan unha boa cobertura. O convenio renovouse en 2015 con unha vixencia 

de 3 anos, polo que remata a finais de 2018. 

Estes grupos teñen un funcionamento e operatividade desigual. Nos 

últimos anos puxéronse de manifesto numerosos problemas derivados da falta de 

concreción das súas tarefas e funcións (que quedan moitas veces a criterio dos 

responsábeis municipais), das deficientes condicións laborais e salariais (con 

salarios que están por debaixo dos 1.000 euros e nos que non perciben 

complementos de penosidade, perigosidade, nocturnidade, festivos, etc.), da falta 

de medios acaídos para o seu labor (vestiario, cámaras, comunicacións, 

vehículos…). 

4. Nestes momentos existe unha grande incerteza no persoal dos GES pola 

falta de información sobre a continuidade dos convenios, sobre o financiamento 

do servizo, e sobre as condicións laborais e salariais. Malia ter solicitado reunión 
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coa consellaría de Presidencia non conseguiron aínda ser recibidos: nun correo 

do 31 de agosto recibiron a seguinte resposta “Poñerémonos en contacto á maior 

brevidade posible para fixar unha data de encontro, unha vez haxa 

dispoñibilidade en axenda”. Seguen agardando… 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

1. Que previsións ten a Xunta de Galiza a respecto da continuidade dos 

GES e a sinatura de novos convenios para o seu funcionamento e financiamento? 

2. Ten previsto o goberno galego introducir cambios no financiamento, 

funcións e funcionamento dos GES? 

3. Considera a Xunta de Galiza que é xusta a actual situación laboral e 

salarial dos GES? 

4. Considera o goberno galego que a función dos GES é atender as 

emerxencias ou que deben facer as tarefas que lles encomenden os responsábeis 

municipais? 

5. Como avalía a Xunta de Galiza a dotación de medios materiais dos 

GES?  
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6. Non entende que deberían contar con unha dotación mínima en todo o 

territorio que garanta a eficaz prestación do servizo, a salubridade e a 

seguridade? 

7. Ten coñecemento do goberno galego do desvío para outros usos de 

vehículos concedidos aos concellos para as emerxencias? 

8. Cando ten previsto a Xunta de Galiza recibir á AGESCA, asociación de 

profesionais dos GES? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 12:55:08 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 12:55:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 12:55:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 12:55:17 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 12:55:18 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 12:55:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez,  María Concepción Burgo López, Patricia Vilán 

Lorenzo e María Luisa Pierres López, 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 escrita. 

 

O Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, publicado no DOG do 6 de febreiro de 

2007, regulou o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, substituíndo a normativa anterior que databa, aínda 

que con modificacións, do ano 1984 xa que este servizo complementario viña 

regulado polo Decreto 16/1984. 

 

Esa normativa, o Decreto 10/2007, xustificouse sobre a base de que a realidade 

social demandaba das administracións públicas unha nova regulamentación do 

servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos, especialmente para 

garantir a efectividade da educación obrigatoria dentro dos principios de 

igualdade, en especial entre homes e mulleres, e solidariedade. 

 

Menos dun mes despois, o día 5 de marzo de 2007, publicábase no DOG a Orde 

do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e 

xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, que desenvolvía o Decreto 10/2007. 

 

O día 13 de agosto de 2013 publícase no DOG o Decreto 132/2013, do 1 de 

agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en 

materia de educación, que na súa exposición de motivos expón que a consellería, 

consciente dos cambios socioeconómicos operados na sociedade galega que 

demanda medidas concretas en materia de conciliación da vida laboral e familiar, 

pretende pór en marcha un plan en materia de comedores escolares que, co 

obxectivo de dar resposta á demanda social de prestación do servizo existente, de 

xeito gradual acade, entre outros, o obxectivo de implicar na xestión do servizo, 

mediante as fórmulas de cooperación e colaboración previstas no marco xurídico 

actual, a totalidade de administracións públicas con competencias concorrentes 

neste eido, os colectivos e asociacións afectados e, en definitiva, as propias 

familias. 
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Este novo marco normativo carece do necesario desenvolvemento o que está 

dando lugar a que se veña aplicando a Orde do 21 de febreiro de 2007 que, como 

é obvio, corresponde a un marco distinto ao do Decreto 132/2013. 

 

 

Podemos ver que no artigo 2º do Decreto 10/2007 se establecen as modalidades 

de prestación do servizo que son distintas ás que se establecen no artigo 2º do 

Decreto 132/2013 modalidades de xestión do servizo de comedor escolar; así, o 

artigo 2º.3 do Decreto 10/2007 considera unha excepción a colaboración da 

Administración educativa con concellos, deputacións ou outras institucións 

públicas ou privadas, así como con outras entidades ou colectivos, como poden 

ser as asociación de nais e pais de alumnos e as súas federacións, mentres que o 

artigo 2º.1.e do Decreto 132/2007 establece como unha modalidade a xestión do 

comedor escolar por entidades privadas sen ánimo de lucro, responsables da 

contratación e xestión integral do servizo, autorizadas para o efecto pola 

consellería competente en materia de educación, como poden ser as asociacións 

de nais e pais de alumnos e as súas federacións con que esta, se é o caso, poderá 

establecer fórmulas de colaboración mutua. 

 

 

Por parte da Federación das ANPA de centros públicos da provincia de 

Pontevedra (FANPA) solicitouse autorización para poñer en funcionamento un 

servizo de comedor escolar no IES Sánchez Cantón de Pontevedra, solicitude que 

foi denegada sobre a base de que o consello escolar deste centro acordou non 

aceptar esa proposta. 

 

 

Simultaneamente, atopámonos con que outro centro, o CEP Campolongo, está 

disposto a acoller no seu comedor a exalumnos do centro que cursan os estudios 

de educación secundaria obrigatoria noutros centros, circunstancia prevista pola 

Administración tanto na Instrución 1/2018, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, 

sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 

2018-2019 (no seu apartado 8º) como na Instrución 2/2018, da Secretaría Xeral 

Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 

de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no 

curso escolar 2018-2019 (no seu apartado 9º), sobre o uso do comedor escolar 

por alumnado procedente doutros centros. 

 

 

Vemos que con estes dous exemplos a resposta dos centros determina o 

funcionamento ou non dun servizo que a propia Administración considera 

esencial. 
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Con independencia da resolución que no ámbito administrativo ou contencioso-

administrativo se produza do recurso interposto pola FANPA ante a resposta 

negativa da Administración á súa pretensión de poñer en funcionamento un 

servizo de comedor escolar no IES Sánchez Cantón, atopámonos ante un feito 

que supón a imposibilidade de dar cumprimento a unha posibilidade contemplada 

na Lei por inadecuación do marco normativo de desenvolvemento, ao aplicar 

unha normativa que contempla como excepción algo que xa non o é. 

 

 

Parece pois necesario, a xuízo deste grupo parlamentario, que a Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional regule o desenvolvemento do 

Decreto 132/2013 para que non se produzan situacións como a descrita en 

Pontevedra. Por iso o deputado e as deputadas que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Considera pertinente a Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional que a prestación dun servizo fundamental para a conciliación da vida 

familiar e laboral como é o comedor escolar dependa da vontade dos centros 

educativos? 

 

2ª) Comparte a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

que é necesario modificar o marco normativo establecido pola Orde do 21 de 

febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do 

servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria? 

 

3ª) Se for o caso, cando pensa proceder á modificación desa orde? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de outubro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/10/2018 13:22:57 

 

Maria de la Concepción Burgo López na data 18/10/2018 13:23:16 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 18/10/2018 13:23:30 

 

María Luisa Pierres López na data 18/10/2018 13:23:36 
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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 157 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta escrita,  

relativa á validez dos títulos universitarios. 

 

Unha investigación de El Confidencial publicada hai uns días recollía que máis 

de vinte universidades viñan expedindo títulos universitarios pouco garantistas e 

doadamente falsificables. É dicir, que tras realizar diversas análises de 

organismos públicos púidose concluír que certas universidades entregan ás 

estudantes titulacións que non se axustan aos parámetros legais de durabilidade e 

seguridade. O problema de fondo é o aforro de custes por parte das empresas 

contratadas que incumpren os pregos de contratación. A principal deficiencia 

detectada foi que os títulos entregados non están impresos con tinta 'offset' —que 

se absorbe no soporte de papel, o que a fai imborrable, pero é máis cara—, senón 

con tinta de inxección ou 'inkjet'; e no contén pares de cores metaméricos que 

impiden a súa reprodución con fotocopiadoras e que os diferencian en función do 

contraste da fonte de iluminación.  

Entre os casos detectados destaca o da Universidade de Santiago de Compostela, 

que xa tiña detectado problemas na expedición de títulos no ano 2016 que 

levaron a rescindir o contrato coa concesionaria. 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1.ª) Ten coñecemento o Goberno galego de cantos títulos poderían ter sido 

expedidos sen as garantías necesarias? 
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2.ª) Que medidas vai tomar para que as tituladas e titulados que teñen 

documentos que non compren coa lexislación teñan un título acorde ao que 

establece a lei e pagaron? 

 

3.ª) Que medidas vai aplicar o Goberno galego para garantir a autenticidade dos 

títulos expedidos? 

 

 Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 18/10/2018 13:05:56 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 18/10/2018 13:06:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputadas 

e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O mobbing inmobiliario consiste nun conxunto de prácticas de acoso levadas a 

cabo por propietarios de inmobles, con ou sen a mediación de sociedades 

inmobiliarias, cuxo destinatario é o lexítimo posuidor deste e o obxectivo das 

cales é que o suxeito afectado abandone o seu domicilio e renuncie a calquera 

dereito que lle puidese corresponder en virtude do seu título posesorio. Así, é 

frecuente que as persoas afectadas por ditas prácticas vexan como os propietarios 

dos inmobles, ademais de negarse a realizar as obras de conservación do edificio 

necesarias, practiquen cortes nas subministracións de auga, electricidade ou gas, 

produzan avarías intencionadas nas instalacións comúns dos edificios, provoquen 

ruídos nocturnos ou inundacións, e mesmo se neguen a recibir o pago das rendas 

arrendaticias para poder demandarlles por falta de pagamento e instar ao 

desafiuzamento. Este fenómeno aumentou nos últimos anos, e afecta 

especialmente aos inquilinos de idade avanzada que viven en inmobles de renda 

antiga a prezos moi baixos.  

 

Na Reforma do Código penal do ano 2010 inclúese un novo tipo penal destinado 

a sancionar aquelas condutas de acoso dos propietarios de vivendas respecto aos 

seus inquilinos, co claro obxectivo de conseguir que estes últimos acaben 

abandonando o domicilio no que vivían como arrendatarios. O citado precepto 

situouse entre os delitos contra a integridade moral, engadíndose un terceiro 

parágrafo ao apartado 1 do artigo 173 do Código Penal, polo que se castigará con 

pena de prisión de 6 meses a 2 anos a quen, de forma reiterada, leve a cabo actos 

hostís ou humillantes que, sen chegar a constituír trato degradante, teñan por 

obxecto impedir o lexítimo goce da vivenda. O proxecto de Lei Orgánica de 

reforma do Código penal do 15 de xaneiro de 2007, tamén contiña disposicións 

sobre esta materia. Así, no artigo 173 CP incorporábase unha nova conduta 

destinada a castigar situacións de acoso no marco de relacións contractuais. A 

pretendida norma quedou redactada da seguinte maneira: “Coa mesma pena serán 

castigados os que, no marco dunha relación laboral, realicen contra outro de 

forma reiterada actos de grave acoso psicolóxico ou hostilidade que naturalmente 

xeren na vítima sentimentos de humillación e os que, no marco de calquera outra 

relación contractual, provoquen situacións gravemente ofensivas na dignidade 
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moral da outra parte, mediante a alteración sensible das condicións de goce dos 

dereitos derivados da mesma”.  

 

Recentemente coñeciamos a través dos medios de comunicación, unha querela 

asinada polo Fiscal xefe de Ourense que ten como destinatarios á Secretaria Xeral 

Técnica e ao Subdirector de Patrimonio da Consellería de Facenda, a señora 

Martín e o señor Moure, por presuntas medidas de presión non lexítimas coas que 

a Xunta de Galicia tentou desaloxar á inquilina dun edificio público de Ourense, 

que o ocupa dende o ano 1963. 

 

A querela relata como no edificio de avenida da Habana, 1, en Ourense, unha das 

dúas únicas vivendas habitadas ocupábaa ata xullo unha muller “de moi avanzada 

idade”, que no verán sufriu unha caída, rompeu a cadeira e dende entón viuse 

obrigada a abandonar o seu domicilio, sen ascensor dende xaneiro do 2018. O 

acoso incluíu, segundo consta na querela, “a supresión de maneira total do 

mantemento de todas as zonas comúns do edificio, deixando de realizar as 

limpezas e reparacións, non substituíndose a iluminación e non realizando o 

mantemento dos servizos tales como o de ascensor”. A Fiscalía considera que os 

cargos da Consellería de Facenda se “extralimitaron nas súas funcións públicas” 

nas súas accións para lograr o desaloxo, pois, como recoñece a querela, “os 

gastos de mantemento do edificio eran dun importe notablemente superior ao 

importe e as rendas”. A prexudicada por esta acción subrogouse ao arrendamento 

da vivenda en xaneiro de 1994, polo falecemento do seu esposo, que en 1963 

subscribira o contrato coa entón titular do inmoble, a Cámara de Comercio de 

Ourense. O edificio pasou posteriormente á Xunta e no 2012 foi cando a 

administración tratou de recuperar o edificio. 

 

Por estes feitos, o Fiscal solicita que se que cite como imputados aos dous cargos 

da Consellería de Facenda, pide ademais, que a efectos de responsabilidade civil, 

se esixa á Xunta de Galicia que achegue como garantía 25.000 euros polos gastos 

pasados e futuros ocasionados á muller de avanzada idade.  

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Ante a solicitude da Fiscalía de Ourense de que se cite como imputados á 

Secretaria Xeral Técnica e ao Subdirector de Patrimonio da Consellería de 

Facenda, por un presunto delito de acoso inmobiliario, que medidas ten 

previsto tomar a Xunta de Galicia? 
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2. Ten previsto o Goberno galego apartar das súas responsabilidades na 

Consellería de Facenda a estas dúas persoas? 

3. Considera a Xunta de Galicia admisible que unha administración pública 

practique o mobbing inmobiliario? 

4. Coñecía o Goberno galego, con anterioridade á denuncia da Fiscalía, o caso 

desta muller que presuntamente sufriu mobbing inmobiliario por parte de 

dous cargos da Xunta de Galicia? 

5. En caso afirmativo, tomouse algún tipo de medida para impedilo? 

6. Cal é o uso que a Xunta de Galicia ten previsto darlle esta edificación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Abel Losada Álvarez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 18/10/2018 13:56:33 

 
Raúl Fernández Fernández na data 18/10/2018 13:56:38 

 
María Luisa Pierres López na data 18/10/2018 13:56:44 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/10/2018 13:56:48 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/10/2018 13:56:51 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 escrita, sobre o proxecto para a creación dunha universidade privada en Galiza. 

 

Nos últimos anos tense falado da posibilidade de que na Galiza xurda a que sería 

a primeira universidade privada do país a partir dun proxecto de ensino superior 

privado, o IESIDE, promovido en 2016 por Abanca.  

O xurdimento, ou non, deste proxecto universitario privado depende do 

cumprimento do actual marco normativo, especialmente o disposto na Lei 6/2013, do 13 

de xuño, do Sistema universitario de Galiza, así como da autorización para tal fin da 

Xunta de Galiza.  

O noso país conta cun bo sistema universitario público que, malia os recortes 

orzamentarios, conseguiu manter un bo nivel formativo e de investigación.  

Ao Grupo Parlamentar do BNG preocúpalle que a aparición dunha nova 

universidade de carácter privado poida supor distorsións coa actual rede pública e 

consecuencias negativas para o sistema universitario público galego. 
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Por todo o exposto con anterioridade formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

- Ten constancia o Goberno galego da proposta de creación dunha universidade 

privada na Galiza? 

- De ser así, que natureza ten o proxecto, en que fase se atopa e quen o 

promove? 

- Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a posíbel creación dunha 

universidade privada no noso país? 

- Como valora o Goberno galego as consecuencias que isto tería para o sistema 

universitario público galego? 

- Que parámetros debe cumprir, segundo a Xunta de Galiza, calquera proxecto 

universitario privado? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 14:06:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 14:06:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 14:06:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 14:06:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 14:06:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 14:06:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores,  Luis Bará Torres, 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 

escrita, relativa á situación dos bancos de libre marisqueiro da ría de Arousa. 

 

Recén iniciada a campaña do libre marisqueo na ría de Arousa, atopámonos 

cunha situación que se ven repetindo desde os últimos anos, que é o desplome da 

produción, que ningún dos problemas que orixinan o mesmo foi abordado. 

Segundo a información aparecida nos medios de comunicación os primeiros días 

de temporada evidencian unha caída de até 33 toneladas, acompañado co descendo do 

número de embarcacións que son despachadas cada día faenar nos bancos marisqueiros. 

Segundo os datos facilitados polas confrarías, desde principios de outubro o 

volume de extraccións foi de 11 toneladas de xapónica, 3.5 de berberecho e 8 de babosa, 

cando por exemplo na campaña 2010-2011 nos Lombos do Ulla na primeira semana 

foron 20 toneladas de cada especie, ou 13 toneladas de babosa no Bohído. 

É unha evidencia que un ano máis as expectativas son nefastas nos bancos de 

libre marisqueo da ría de Arousa, o que vai supor para o colectivo de mariscadores/as 

situación de angustia, escaseza de rendas... sen que exista unha estratexia por parte sa 

Xunta de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos na Ría, nin medidas 

concretas contra a perda de ingresos dos colectivos de mariscadores/as producida pola 

falta de capturas. 

127352



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

2 

 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Que medidas adoptou a Xunta de Galiza para evitar que a campaña de libre 

marisqueo 2018-2019 fora máis un ano nefasta? 

-Cal foi a estratexia de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos na ría 

de Arousa realizada pola Consellaría do Mar? 

-Que medidas se levaron a cabo de rexeneración dos bancos? 

-Que medidas vai adoptar a Consellaría do Mar diante da perda de ingresos dos 

colectivos de mariscadores/as pola falta de capturas? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 16:51:44 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 16:51:46 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 16:51:47 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 16:51:48 

 

127354



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores,  Luis Bará Torres, 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 

escrita, relativa ás medidas a tomar polo Goberno galego diante do novo regulamento 

dos fondos FEMP. 

 

O Goberno galego está levando a cabo unha política pesqueira que ten como 

consecuencias a discriminación e prexuízo constante do sector. Para cambiar a situación 

debe pasar a defender unha posición galega propia para que se recoñeza o status de 

Galiza como Zona Altamente Dependente da Pesca no contexto da UE, que evite a 

discriminación da nosa frota na actual PPC, no acceso aos recursos, na negociación de 

novos acordos pesqueiros con terceiros países, que busque un incremento de cotas 

pesqueiras diante da UE, derrogar o Principio de Estabilidade Relativa, paralizar os 

despeces, impedir o abandeiramento noutros países, a prohibición de pescar 

determinadas especies, blindar os dereitos da pesca tradicional, evitar a concentración 

oligopolista, e defender que o reparto de cotas se basee en criterios socioeconómicos 

vinculados as comunidades costeiras. 

Na actualidade está sendo debatido na Comisión de Pesca do Parlamento 

Europeo a proposta de reforma do Regulamento relativo aos Fondos Europeos do Mar e 

da Pesca, FEMP, polo que se derroga o regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento 

Europeo e máis do Consello. De como quede finalmente este regulamento van depender 
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cuestións moi importantes para o sector pesqueiro galego, en especial para a baixura, 

para a pesca artesanal. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Que actuacións ten realizado o Goberno galego diante da Comisión Europea e a 

Comisión de Pesca do Parlamento Europeo para demandar modificación no 

Regulamento relativo aos Fondos Europeos do Mar e da Pesca, FEMP, para defender a 

pesca artesanal galega? 

-Se non as ten realizado vai realizar algunha? 

-Non lle parece importante solicitar o mantemento das contías dos fondos 

existentes, xa que a redución do volume orzamentario nunha nación pesqueira como a 

nosa tería un impacto negativo moi forte? 

-Non considera preciso establecer que teña prioridade o aspecto social, ao igual 

que o económico e o medio ambiental?  

-Non considera preciso modificar a definición de pesca costeira artesanal 

baseada na PPC 2014-2020, só na eslora de 12 metros máximos da embarcación) senón 

no uso de artes de pesca sustentábeis, na distancia a costa, na pesca de producto fresco, 

na propiedade da embarcación de tipo familiar ou micro empresa, na tradición 

pesqueira? 

-Non lle parece relevante incluír a diferencia entre acuicultura intensiva de 

acuicultura extensiva, incluíndo nesta última ao marisqueo a pé e a flote, así como a 

mitilicultura? 
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-Vai aproveitar a oportunidade para demandar a exclusión da pesca e flota 

artesanal de TACs e Cotas? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 17:05:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 17:05:37 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 17:05:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 17:05:40 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Otero Rodríguez, Abel Losada Álvarez, Julio Torrado Quintela, 

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada e José Manuel Pérez 

Seco, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

A empresa Alcoa vén de anunciar o día 17 de outubro o peche das súas plantas de 

A Coruña e Avilés. Esta medida afectará a 369 persoas traballadoras en Galicia. 

As razóns esgrimidas pola empresa céntranse nas perdas rexistradas no proceso 

produtivo. Iniciarán un procedemento de despido colectivo, nas súas plantas, en 

teoría menos produtivas, debido a problemas estruturais intrínsecos.  

 

A empresa comunicou a súa decisión á Xunta de Galicia e aos sindicatos, e 

xustifica a súa decisión por razóns técnicas e de custes de produción, sendo o 

prezo da materia prima e da enerxía os mais relevantes, ademais dunha tecnoloxía 

menos eficiente. 

 

Ante esta grave situación, os socialistas consideramos que fai falla o compromiso 

de todos os responsables públicos, do goberno de España, pero tamén dunha 

Xunta ausente en política industrial, que permita promover unha senda de futuro 

que permita manter a produción e o emprego na Coruña. 

 

Lamentablemente, non é a primeira vez que a empresa anuncia o peche destas 

instalacións, xa a finais de 2014, presentou un expediente de regulación de 

emprego (ERE) de extinción para os cerca de 800 persoas traballadoras da 

Coruña e Avilés. Despois, en 2016, a multinacional ameazou con vender as súas 

fábricas. Lamentablemente os gobernos non foron quen nestes dous momentos de 

dar unha resposta satisfactoria as pretensións da empresa. 

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que xestións se teñen feito por parte da Xunta de Galicia de cara a evitar o 

peche do centro de produción de Alcoa en Coruña e así manter os seus postos de 

traballo? 
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2. Alcoa conta con outro centro de produción en Galicia sito en San Cibrao 

(Lugo). É coñecedora a Xunta de Galicia se o centro de produción de San Cibrao 

ten os mesmos problemas técnicos, económicos e de produción ca fábrica de 

Coruña? 

 

3. De ser así, que xestións leva feito a Xunta de Galicia de cara a evitar a 

situación que se está a vivir na factoría de Coruña, e así poder garantir o 

mantemento dos seus postos de traballo?  

 

 

  Pazo do Parlamento, 18 de outubro de 2018 

 

  Asdo.: Patricia Otero Rodríguez 

    Abel Losada Álvarez 

    Julio Torrado Quintela 

    Noela Blanco Rodríguez 

    Juan Manuel Díaz Villoslada 

    José Manuel Pérez Seco 

  Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Julio Torrado Quintela na data 18/10/2018 18:02:03 

 

Noela Blanco Rodríguez na data 18/10/2018 18:02:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores,  Luis Bará Torres, 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 

escrita, relativa ás medidas a tomar diante da situación de conflito do sector de produtos 

elaborados do mar con procesos de refrixeración e conxelación. 

 

O sector de Elaborados de Produtos do Mar con Procesos de Refrixeración e 

Conxelación está ubicado fundamentalmente en Galiza, entre o 70 e o 80 % do Estado, 

afecta a arredor de 7.600 persoas. É un sector altamente feminizado, arredor do 80%, e 

precarizado. Unhas condicións laborais de baixos salarios, nas escalas básicas situadas 

no salario mínimo, longas xornadas e moitas dificultades de conciliación. 

A esta situación hai que engadir os intentos de introducir instrumentos de 

precarización no sector como son as ETTs, os falsos autónomos ou as empresas 

multiservizos. 

Desde principios de 2018 @s representantes d@s traballadores levan tentando 

asinar o convenio, que está caducado hai varios anos, sen que se produzan avances, moi 

ao contrario a patronal non asiste á mesa de negociación.  

Esta situación prodúcese nun contexto no que o sector mostra uns niveis de 

facturación, de beneficios, de modernización importantes, que acaban de deixarse 

patente na feira que a patronal Conxemar acaba de celebrar en Vigo; sendo isto unha 
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evidencia tamén o é que non hai intención de que @s traballadores/as sexan partícipes 

desa situación favorábel. 

@s traballadoras/es demandan un convenio digno un salario que lles permita 

chegar a fin de mes, e diante da falta de avances na negociación colectiva, están levando 

a cabo mobilizacións, e no caso de non producirse acordo iniciarán unha folga o día 22 

de outubro. 

 

Este sector está fortemente subvencionado por parte da administración, polo que 

a Xunta de Galiza ten instrumentos para actuar na busca de solucións, por esta razón  

formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Está informado o Goberno galego da situación na que se atopan @s 

traballadores/as do sector de Elaborados de Produtos do Mar con Procesos de 

Refrixeración? 

-Parécelle de recibo que un sector mostra uns niveis de facturación, de 

beneficios e de modernización importantes manteña nesta situación laboral ao seu 

persoal? 

-Coida que se poden destinar cartos públicos a empresas con estas prácticas 

laborais sen que por parte da Xunta se realice ningunha fiscalización das mesmas? 

-Vai realizar todas as actuacións precisas diante da patronal, Conxemar, do 

sector de Elaborados de Produtos do Mar con Procesos de Refrixeración, en aras de que 

a negociación colectiva para asinar o convenio colectivo do sector se faga realidade á 

maior brevidade? 
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-Vai facer valer as cuantiosas axudas públicas que recibe a patronal, Conxemar, 

para esixir unhas condicións laborais dignas, tanto en salarios como en horarios, así 

como medidas de conciliación? 

-Vai establecer cláusulas sociais nas axudas públicas, que obriguen ás empresas 

beneficiarias a garantir condicións laborais dignas e respectar o dereito á negociación 

colectiva? 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 18:11:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 18:11:25 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 18:11:26 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores,  Luis Bará Torres, 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 escrita, relativa ás medidas a tomar para cambiar a 

situación actual na que recae sobre as mulleres a problemática da conciliación da 

vida familiar e laboral. 

 

A Confederación Intersindical Galega ven de facer público un estudo 

elaborado polo seu Gabinete de economía do que se tira a conclusión que son as 

mulleres, máis que os poderes públicos ou a sociedade, as que solucionan a 

problemática da conciliación da vida familiar e laboral, como se fose un 

problema que nos compete exclusivamente. 

Os datos son demoledores: son mulleres o 87% das persoas inactivas por 

coidado de menores ou persoas dependentes en Galiza; o 77% das persoas 

traballadoras con redución de xornada por coidado de menores de 12 anos; o 

91,6% das persoas que se acolleron a unha excedencia por coidado de fillos/as; o 

71,2% de quen reduciron ou suprimiron o traballo remunerado por coidado de 

dependentes; o 56,8% das persoas que utilizaron a flexibilización. Son tamén 

mulleres o 76,7% das persoas ocupadas a tempo parcial e as que padecen a dupla 
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xornada laboral. De feito, mentres elas dedican 4:38 horas ao día, de media ao 

traballo dentro do fogar, os homes só dedican 2:21.  

A redución de xornada para coidado de menores é practicamente 

exclusiva das mulleres: no ano 2017 das 39.470 persoas traballadoras que 

reduciron xornada para se dedicaren a coidado de menores un 77% foron 

mulleres. 

Das 106.374 que precisaron axuda externa para o coidado de menores no 

ano 2017, no 86,7% dos casos foron avós ou avoas os/as que prestaron a 

devandita axuda. No 73,49% dos casos as avoas/os non viven no mesmo fogar. 

Sería interesante coñecer o sexo destes avós ou avoas; seguro que as mulleres son 

maioría. 

É un indicador moi ilustrativo de como a conciliación en Galiza recae na 

familia, e dentro desta maioritariamente nas mulleres. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

-Que actuacións está realizando o Goberno galego para reverter esta 

situación? 

-Que opinión lle merecen estes datos? 
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-Considera que as mulleres temos igualdade de oportunidades laborais se 

os coidados de menores e dependentes seguen sendo maioritariamente 

responsabilidade nosa? 

-Considera que temos igualdade de oportunidades para futuras pensións 

con estas vidas laborais? 

-Cal vai ser o nivel de implicación da Xunta de Galiza para unha mudanza 

real na igualdade laboral? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 18:23:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 18:24:00 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 18:24:08 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, 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 

escrita. 

 

O uso de plásticos agrícolas en forma de bolsas, recubrimentos de bolos, lonas 

de illamento do silos de herba ou millo, invernadoiros, e un longo etcétera, fai que se 

xere unha grande cantidade de residuos deste material, que ata non hai moitos anos 

“adornaban” espazos de monte, ríos e regatos do noso rural, ou eran queimados de 

forma incontrolada, xa que a súa xestión non estaba organizada. 

Algúns concellos con explotacións gandeiras, sendo conscientes dos problemas 

que estaban a producir estes plásticos, optaron por montar servizos de recollida e 

almacenamento. 

Ante esta problemática, a Consellería de Medio Ambiente puxo en marcha un 

Programa de Recollida de Plástico Agrícola co obxecto de facilitarlle ao sector 

agrogandeiro unha xestión axeitada. 

No marco deste programa os concellos encargábanse da recollida dos plásticos 

nas granxas, e logo unha empresa contratada pola Consellaría apañaba os plásticos de 

cada concello e os xestionaba reciclándoos mediante un proceso mecánico para logo 

obter novos plásticos. 

127370



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

2 

 

Ora ben, hai uns poucos días saltou a alarma de xeito extraoficial e feitas unhas 

primeiras consultas, fontes xeralmente ben informadas confirmáronnos que a Xunta de 

Galicia tería a intención de abandonar o Programa e polo tanto deixar de financiar a 

recolla dos plásticos agrícolas. 

Se isto é así estariamos diante dun serio problema que xeraría unha cadea de 

prexuízos considerables no rural: 

- No mellor dos casos a xestión deste residuo suporía un aumento 

nos custos de produción das explotacións gandeiras, que xa están demasiado 

axustados. 

- Aumento da presenza deste residuo en nas ribeiras de ríos e 

regatos, ou nos montes, cun dano medioambiental e paisaxístico considerable. 

- Problemas para os concellos, algúns dos cales xa teñen nestes 

momentos acopiadas máis de 300 Tm deste residuo e que non saberían que facer 

con eles, pois non é un tipo de residuo de competencia municipal 

- As empresas galegas que viñan facendo a recollida quedan sen o 

marco do programa, co conseguinte atranco económico. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Desapareceron as causas que motivaban o problema da xestión dos 

plásticos agrícolas en Galicia? 

- Se non é así, cales son entón as razóns para suspender o Programa de 

Recollida de Plástico Agrícola? 
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- Avisouse oficialmente aos concellos, dado que son parte implicada e 

necesaria para a boa xestión deste tipo de residuos, da supresión deste programa? 

- Esta medida –a supresión do programa- está inserida na pretendida 

política da Xunta de Galicia de “apoio” ao medio rural? E da economía circular? 

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/10/2018 17:21:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/10/2018 17:21:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/10/2018 17:21:22 
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Olalla Rodil Fernández na data 18/10/2018 17:21:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/10/2018 17:21:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/10/2018 17:21:25 
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De: Comisión Mixta para la Unión Europea [maifto:cmue©congreso.es] 
Enviado el: martes, 23 de octubre de 2018 17:28 
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [Modificación de los Estatutos del 
BEl. Consejo de la UE 13166/2018] 
Importancia: Alta 

Asunto: Solicitud presentada por el BEl al Consejo para la modificación de los 
Estatutos del BEl según el procedimiento legislativo especial establecido en el 
artículo 308 del TFUE [Consejo de la UE 13166/18] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para 

la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, 
la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su 

conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen 

motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la 

Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 

debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este 

procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha 

habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 

cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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AFLAMFNTO DE UAUci 
REXISTRO XERAL ENTRADA 

r - 
T. 

Núm. .3.9.3V........ 

Bruselas, 15 de octubre de 2018 
(OR. en) 

13166/18 

ECOFIN 922 
UEM 304 

NOTA DE TRANSMISIÓN 

De: 	 D.  Marjut SANTONI, secretaria general del Banco Europeo de Inversiones 

Fechaderecepción: 11 de octubre de 2018 

A: 	 D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la 
Unión Europea 

Asunto: 	 Modificación de los Estatutos del BEl - solicitud para iniciar el 
procedimiento establecido en el artículo 308 

Adjunto se remite a las delegaciones la solicitud presentada por el BEl al Consejo para la 

modificación de los Estatutos del BEl según el procedimiento legislativo especial establecido en el 

artículo 308 del TFUE. 

13 166/18 
	 ecv/CC/emv 

ECOMP lA 
	

ES 
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VISTO el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual el 
Banco Europeo de Inversiones puede solicitar al Consejo que modifique los Estatutos mediante un 

procedimiento legislativo especial; 

CONSIDERANDO que se espera que el Reino Unido se retire de la Unión Europea a partir del 30 de 
marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea; 

CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, los miembros del Banco Europeo de Inversiones son los Estados miembros; 

CONSIDERANDO que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea pondrá fin a la participación, 
como miembro, del Reino Unido en el Banco Europeo de Inversiones y en su capital suscrito, a su 
derecho a designar miembros y suplentes del Consejo de Administración, así como al mandato de 
los miembros y suplentes del Consejo de Administración nombrados por el Reino Unido; 

CONSIDERANDO que el mantenimiento del capital del Banco requiere un aumento del capital 
suscrito por los demás Estados miembros; 

CONSIDERANDO que el aumento del capital suscrito del Banco por los demás Estados miembros 
debe ir acompañado de un mayor fortalecimiento de la gobernanza del Banco; 

CONSIDERANDO que la función del Consejo de Administración se ha de reforzar, permitiendo el 
nombramiento de suplentes adicionales y que haya una mayor implicación de los miembros 
suplentes del Consejo y de los expertos sin derecho a voto para mejorar el apoyo que prestan al 
proceso de toma de decisiones del Consejo de Administración, en particular en lo que se refiere al 
análisis de las propuestas de financiación; 

CONSIDERANDO que el recurso al voto por mayoría cualificada en el Consejo de Administración y 
en el Consejo de Gobernadores se ha de hacer extensivo a ámbitos cruciales, a saber, la decisión 
sobre el Plan de Operaciones del Banco, el nombramiento de los miembros del Comité de Dirección 
y la aprobación del Reglamento Interno; 

CONSIDERANDO que el Banco ha de adoptar nuevas iniciativas para reflejar, de conformidad con 
las mejores prácticas bancarias, los principios de las «tres líneas de defensa» en todos los niveles 
pertinentes de la institución, incluido en el Comité de Dirección; 

CONSIDERANDO que, de acuerdo con las expectativas de los Estados miembros, los volúmenes de 
préstamo deben seguir manteniéndose sostenibles y debe seguirse desarrollando un marco para 
determinar los niveles sostenibles de préstamo; 

CONSIDERANDO que la función del Comité de Vigilancia se reforzará para garantizar que el Comité 
cuente entre sus miembros con personas que tengan conocimientos sobre cuestiones de 
supervisión, deberá estudiarse también el proceso de selección de los miembros del Comité de 
Vigilancia para que, entre otros aspectos, en el Comité de Vigilancia haya siempre miembros 
procedentes de una autoridad de supervisión bancaria tanto de dentro como de fuera de la zona del 
euro; 

CONSIDERANDO que algunos de estos cambios requieren modificaciones de los Estatutos del 
Banco Europeo de Inversiones; 

EL CONSEJO DE GOBERNADORES DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES HA DECIDIDO, 
POR CONSIGUIENTE, PRESENTAR AL CONSEJO LA SIGUIENTE SOLICITUD, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 308 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN 
EUROPEA: 
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El Banco Europeo de Inversiones solicita al Consejo que, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, modifique el 
Protocolo n.° 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones como sigue, y que disponga 
que las modificaciones surtan efecto inmediatamente después de la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

(1) El artículo 4, párrafo 1, quedará modificado como sigue: 

(a) Se suprimirá la siguiente línea que figura en la lista después de la primera frase: 

((Reino Unido 39 195 022 000)) 

(b) A menos que en la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea o antes de 
la misma se haya adoptado con efecto inmediato una decisión de ampliación de capital del 
Banco, la primera frase se sustituirá por la siguiente: 

«El Banco tendrá un capital de 204 089 132 500 EUR, suscrito por los Estados miembros en 
la forma siguiente:» 

(2) El artículo 7, párrafo 3, letra h), se sustituirá por el texto siguiente: 

« h) aprueba, por mayoría cualificada, el Reglamento Interno del Banco.» 

(3) El artículo 9, párrafo 1, quedará modificado como sigue: 

Al final del primer subpárrafo se añadirá la frase siguiente: 

«Aprueba, por mayoría cualificada, el Plan de Operaciones del Banco.» 

(4) El artículo 9, párrafo 2, quedará modificado como sigue: 

(a) La primera frase se sustituirá por el texto siguiente: 

«El Consejo de Administración estará compuesto por veintiocho administradores y por 
administradores suplentes designados de conformidad con las disposiciones del presente 
artículo: » 

(b) El tercer subpárrafo se sustituirá por el texto siguiente: 

«Los administradores suplentes serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un 
período de cinco años, a razón de: 

• dos suplentes designados por la República Federal de Alemania, 
• dos suplentes designados por la República Francesa, 
• dos suplentes designados por la República Italiana, 
• dos suplentes designados de común acuerdo por el Reino de España y la República 
Portuguesa, 
• tres suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de 
Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, 
• cuatros suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Dinamarca, Irlanda, la 
República Helénica y Rumanía, 
• seis suplentes designados de común acuerdo por la República de Estonia, la República 
de Letonia, la República de Lituania, la República de Austria, la República de Finlandia y el 
Reino de Suecia, 
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• nueve suplentes designados de común acuerdo por la República de Bulgaria, la 
República Checa, la República de Croacia, la República de Chipre, la República de Hungría, 
la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República 
Eslovaca, 
• y un suplente nombrado por la Comisión». 

(5) En el artículo 11, párrafo 1, primer subpárrafo, se añadirán las palabras «por mayoría 
cualificada» después de «el Consejo de Gobernadores» y después de «el Consejo de 
Administración». 
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Expediente interinstitucional: 
2018/0811 (CNS) 

Bruselas, 16 de octubre de 2018 
(OR. en) 

13166/18 
CORI 

ECOFIN 922 
UEM 304 

NOTA DE TRANSMISIÓN 

De: 	 D.  Marjut SANTONI, secretaria general del Banco Europeo de Inversiones 

Fecha de recepción: 11 de octubre de 2018 

A: 	 D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la 
Unión Europea 

N.° doc. prec.: 	ST 13166/18 INIT 

Asunto: 	 Modificación de los Estatutos del BEl - solicitud para iniciar el 
procedimiento establecido en el artículo 308 

En la primera página del documento ST 13166/18 INIT, debe añadirse la referencia al expediente 

interinstitucional 2018/0811 (CNS). 

13166/18 COR 1 
	

emv 
ECOMP1A 	 ES 
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