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1.1. Procedementos de natureza normativa
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1.1.2. Propostas de normas
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Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora
-09/PPLI-000013 (37326)
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas
para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza
115418
enerxética.

Admisión a trámite e publicación
- 37978 (09/PNP-002771)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións oportunas
para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor
do Pobo en relación co proceso de selección de persoal para o par115424
que de bombeiros de Monforte de Lemos
- 37985 (09/PNP-002772)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen

SUMARIO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos problemas de acceso á rede de internet existentes no
Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e a insuficiencia de
espazo para a implantación de todos os módulos do ciclo da familia
de Imaxe Persoal da nova normativa LOU
115426
- 38034 (09/PNP-002773)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación co sistema de repagamento das medicinas, en concreto, as
que se dispensan nas farmacias dos centros hospitalarios 115428
- 38036 (09/PNP-002774)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co borrador de real decreto de autoconsumo de enerxía que se atopa en exposición pública 115430
- 38064 (09/PNP-002775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a
demanda que debe realizar ao Goberno central para a erradicación
e o control en Galicia da especie invasora procedente de Arxentina
denominada Cortaderia selloana ou herba da Pampa
115434
- 38131 (09/PNP-002776)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias
para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como a ampliación dos espazos do centro para poder impartir os
115437
novos ciclos e a formación profesional básica
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 37979 (09/PNC-003190)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións oportunas
para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor

do Pobo en relación co proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros de Monforte de Lemos
115439
- 37984 (09/PNC-003191)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos problemas de acceso á rede de internet existentes no
Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e a insuficiencia de
espazo para a implantación de todos os módulos do ciclo da Familia de Imaxe Persoal da nova normativa LOU
115441
- 38032 (09/PNC-003192)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación co sistema de repagamento das medicinas, en concreto, as
que se dispensan nas farmacias dos centros hospitalarios 115443
- 38035 (09/PNC-003193)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co borrador de real decreto de autoconsumo de enerxía que se atopa en exposición pública 115445
- 38065 (09/PNC-003195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a
demanda que debe realizar ao Goberno central para a erradicación
e o control en Galicia da especie invasora procedente de Arxentina
115449
denominada Cortaderia selloana ou herba da Pampa
- 38087 (09/PNC-003196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que está a ter para as
orquestras e festas populares de Galicia a actual regulación fiscal e
a lexislación vixente en materia de espectáculos e licenzas para as
actividades correspondentes
115452
- 38132 (09/PNC-003198)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis

SUMARIO

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias
para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como a ampliación dos espazos do centro para poder impartir os
novos ciclos e a formación profesional básica
115454

Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo en
relación co proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros de Monforte de Lemos
115467

- 38140 (09/PNC-003199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 4 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun acordo co Concello de Vigo para a construción de vivendas de promoción pública
nesa cidade
115456

- 38052 (09/POP-003466)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o número de solicitudes de concesión da renda de inserción
social de Galicia rexeitadas no ano 2014 e no que vai de 2015, e os
motivos da súa denegación
115469

- 38145 (09/PNC-003200)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre o mantemento polo Goberno galego das dúas prazas de
pediatría existentes na actualidade no Centro de Saúde de Pontedeume
115458

- 38054 (09/POP-003467)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar o
poder adquisitivo dos traballadores
115471

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación
- 38066 (09/INT-001416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun plan de erradicación e control en Galicia da Cortaderia
selloana ou herba da Pampa
115461
- 38082 (09/INT-001417)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as listas de espera existentes nas unidades de reprodución
asistida do Sergas
115464
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

- 38086 (09/POP-003468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das
demandas das orquestras e das entidades sen ánimo de lucro promotoras das festas populares de Galicia referidas á regulación do
sector
115473
- 38137 (09/POP-003469)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a mellora do equipamento do
115475
Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo
- 38144 (09/POP-003470)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a modificación do calendario de vacinación infantil

115477

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

Admisión a trámite e publicación
- 37980 (09/POP-003465)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

- 37982 (09/POC-005586)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda

SUMARIO

Sobre as denuncias referidas ás supostas irregularidades no desenvolvemento do proceso de selección de persoal para o parque de
bombeiros de Monforte de Lemos e as actuacións previstas pola
Xunta de Galicia para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo ao respecto
115479
- 37986 (09/POC-005587)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o acceso á rede de internet no Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e as previsións respecto da súa ampliación para a
implantación de todos os módulos do ciclo da familia de Imaxe Persoal da nova normativa LOU
115481
- 38029 (09/POC-005588)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación coa situación en que se atopa o sector de espectáculos de
Galicia, e en particular as orquestras, a consecuencia dos cambios
introducidos na súa tributación fiscal
115484
- 38044 (09/POC-005589)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas denuncias
da veciñanza referidas aos posibles riscos derivados do abandono
dun inmoble situado na rúa Filipinas de Vigo, a realización dalgunha
avaliación dos eventuais perigos e o protocolo de actuación nestes
casos, así como as medidas previstas pola Consellería de Economía e Industria ao respecto
115486
- 38053 (09/POC-005590)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o número de solicitudes de concesión da renda de inserción
social de Galicia rexeitadas no ano 2014 e no que vai de 2015, e os
motivos da súa denegación
115488
- 38055 (09/POC-005591)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar o
poder adquisitivo dos traballadores
115490

- 38084 (09/POC-005592)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración polo Goberno galego dos prexuízos que están a
causar á cidadanía a situación de saturación e as listas de espera
existentes nas unidades de reprodución asistida do Sergas, as medidas que vai adoptar, así como as actuacións previstas ao respecto
115492

- 38085 (09/POC-005593)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das
demandas das orquestras e das entidades sen ánimo de lucro promotoras das festas populares de Galicia referidas á regulación do
sector, a súa valoración en relación coa actual incidencia da regulación de licenzas para espectáculos, prevista na Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, así como o seu cumprimento na actualidade
115495
- 38135 (09/POC-005594)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das comunicacións
que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación
Secundaria de Teis, en Vigo, así como as medidas que vai implementar para garantir a ampliación dos espazos educativos do centro
co fin de impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
115497

- 38143 (09/POC-005595)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a incidencia que está a ter nas vacinas contra a tose ferina, a
difteria e o tétanos a desaparición da vacina dos 6 anos do calendario de vacinación infantil de Galicia, a causa do desabastecemento nos laboratorios de compoñentes empregados na súa fabricación, e as xestións que están a realizar, as actuacións previstas e
115500
a valoración dos gobernos central e galego ao respecto
- 38146 (09/POC-005596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para suprimir a praza de
pediatra en horario de tarde no Centro de Saúde de Pontedeume e a
realización dalgunha avaliación das súas repercusións
115502

SUMARIO

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación
- 37981 (09/PRE-009765)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as denuncias referidas ás supostas irregularidades no desenvolvemento do proceso de selección de persoal para o parque de
bombeiros de Monforte de Lemos e as actuacións previstas pola
Xunta de Galicia para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo ao respecto
115505
- 38045 (09/PRE-009766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as razóns da diferenza existente entre os datos facilitados
polo Banco de España en relación coa débeda das empresas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia a finais de 2014 e no primeiro trimestre de 2015 e as contías reflectidas no balance estimado para finais de 2014 incluído na documentación orzamentaria
remitida polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia
115507
- 38063 (09/PRE-009767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a autorización das fumigacións indiscriminadas con fitosanitarios de acción herbicida levadas a cabo á beira das vías da rede
ferroviaria e da rede de estradas de Galicia, os produtos empregados nelas e, se é o caso, os danos para a saúde e ambientais producidos
115509
- 38067 (09/PRE-009768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha do plan de erradicación e control en Galicia da Cortaderia selloana ou herba da Pampa comprometido, así como a demanda ao
Goberno central da súa eliminación nas autoestradas existentes no
territorio galego
115511

- 38083 (09/PRE-009769)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración polo Goberno galego dos prexuízos que están a
causar á cidadanía a situación de saturación e as listas de espera
existentes nas unidades de reprodución asistida do Sergas, as medidas que vai adoptar, así como as actuacións previstas ao respecto
115514

- 38138 (09/PRE-009770)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das comunicacións
que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación
Secundaria de Teis, en Vigo, así como as medidas que vai implementar para garantir a ampliación dos espazos educativos do centro
co fin de impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
115517

- 38147 (09/PRE-009771)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para suprimir a praza
de pediatra en horario de tarde no Centro de Saúde de Pontedeume
e a realización dalgunha avaliación das súas repercusións 115520

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.2 Composición da Deputación Permanente
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 22 de xuño de 2015, pola que se
admite a trámite o escrito do portavoz do G.P. dos Socialistas de
Galicia no que comunica altas na representación do seu grupo na
Comisión do Regulamento e na Deputación Permanente (doc. núm.
115523
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 22 de xuño de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso

1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora
-09/PPLI-000013 (37326)
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a
pobreza enerxética.
Visto o informe dos servizos xurídicos, que determina que
procede a tramitación da Proposición de lei, de iniciativa
lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como
servizo público e contra a pobreza enerxética (doc. núm.
37326), a Mesa adopta o seguinte ACORDO:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética.
2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que figura
a persoa que a representará para os efectos de comunicacións.
3º. Notificarlles este acordo á representación da comisión
promotora, á Xunta Electoral de Galicia e ás delegacións provinciais da Oficina do Censo Electoral, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de
iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.
4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015
Pilar Rojo Noguera
Presidenta

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
Admisión a trámite e publicación
- 37978 (09/PNP-002771)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións
oportunas para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo en relación co proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros de Monforte de
Lemos
- 37985 (09/PNP-002772)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos problemas de acceso á rede de internet existentes no Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e a insuficiencia de espazo para a implantación de todos os módulos
do ciclo da familia de Imaxe Persoal da nova normativa
LOU
- 38034 (09/PNP-002773)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co sistema de repagamento das medicinas, en
concreto, as que se dispensan nas farmacias dos centros hospitalarios
- 38036 (09/PNP-002774)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co borrador de real decreto de
autoconsumo de enerxía que se atopa en exposición pública
- 38064 (09/PNP-002775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
115418
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
e a demanda que debe realizar ao Goberno central para a
erradicación e o control en Galicia da especie invasora procedente de Arxentina denominada Cortaderia selloana ou
herba da Pampa
- 38131 (09/PNP-002776)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de
Teis, en Vigo, así como a ampliación dos espazos do centro
para poder impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 37979 (09/PNC-003190)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións oportunas para o cumprimento das recomendacións formuladas
polo Valedor do Pobo en relación co proceso de selección de
persoal para o parque de bombeiros de Monforte de Lemos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior
- 37984 (09/PNC-003191)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos problemas de acceso á rede de internet existentes no Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e a insuficiencia de espazo para a implantación de todos os módulos
do ciclo da Familia de Imaxe Persoal da nova normativa
LOU
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 38032 (09/PNC-003192)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co sistema de repagamento das medicinas, en
115419
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concreto, as que se dispensan nas farmacias dos centros hospitalarios
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 38035 (09/PNC-003193)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co borrador de real decreto de
autoconsumo de enerxía que se atopa en exposición pública
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 38065 (09/PNC-003195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
e a demanda que debe realizar ao Goberno central para a
erradicación e o control en Galicia da especie invasora procedente de Arxentina denominada Cortaderia selloana ou
herba da Pampa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos
- 38087 (09/PNC-003196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que está a ter
para as orquestras e festas populares de Galicia a actual
regulación fiscal e a lexislación vixente en materia de espectáculos e licenzas para as actividades correspondentes
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 38132 (09/PNC-003198)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de
Teis, en Vigo, así como a ampliación dos espazos do centro
para poder impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 38140 (09/PNC-003199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Número 485
23 de xuño de 2015

Sánchez Bugallo, José Antonio e 4 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun acordo co
Concello de Vigo para a construción de vivendas de promoción pública nesa cidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 38052 (09/POP-003466)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o número de solicitudes de concesión da renda de
inserción social de Galicia rexeitadas no ano 2014 e no que
vai de 2015, e os motivos da súa denegación

- 38145 (09/PNC-003200)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre o mantemento polo Goberno galego das dúas prazas
de pediatría existentes na actualidade no Centro de Saúde de
Pontedeume
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38054 (09/POP-003467)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar o poder adquisitivo dos traballadores

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación
- 38066 (09/INT-001416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en
marcha dun plan de erradicación e control en Galicia da
Cortaderia selloana ou herba da Pampa
- 38082 (09/INT-001417)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as listas de espera existentes nas unidades de reprodución asistida do Sergas

- 38086 (09/POP-003468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención
das demandas das orquestras e das entidades sen ánimo de
lucro promotoras das festas populares de Galicia referidas á
regulación do sector
- 38137 (09/POP-003469)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora do
equipamento do Instituto de Educación Secundaria de Teis,
en Vigo
- 38144 (09/POP-003470)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a modificación do calendario de vacinación infantil

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite e publicación

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 37980 (09/POP-003465)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para o
cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor
do Pobo en relación co proceso de selección de persoal para
o parque de bombeiros de Monforte de Lemos

- 37982 (09/POC-005586)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as denuncias referidas ás supostas irregularidades no
desenvolvemento do proceso de selección de persoal para o
parque de bombeiros de Monforte de Lemos e as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento das
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recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar o poder adquisitivo dos traballadores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 37986 (09/POC-005587)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para
mellorar o acceso á rede de internet no Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e as previsións respecto da súa
ampliación para a implantación de todos os módulos do
ciclo da familia de Imaxe Persoal da nova normativa LOU
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38084 (09/POC-005592)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración polo Goberno galego dos prexuízos que
están a causar á cidadanía a situación de saturación e as listas de espera existentes nas unidades de reprodución asistida
do Sergas, as medidas que vai adoptar, así como as actuacións previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38029 (09/POC-005588)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación en que se atopa o sector de
espectáculos de Galicia, e en particular as orquestras, a consecuencia dos cambios introducidos na súa tributación fiscal
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38085 (09/POC-005593)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención
das demandas das orquestras e das entidades sen ánimo de
lucro promotoras das festas populares de Galicia referidas á
regulación do sector, a súa valoración en relación coa actual
incidencia da regulación de licenzas para espectáculos, prevista na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento
e da competitividade económica de Galicia, así como o seu
cumprimento na actualidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38044 (09/POC-005589)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas
denuncias da veciñanza referidas aos posibles riscos derivados do abandono dun inmoble situado na rúa Filipinas de
Vigo, a realización dalgunha avaliación dos eventuais perigos e o protocolo de actuación nestes casos, así como as
medidas previstas pola Consellería de Economía e Industria
ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 38053 (09/POC-005590)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o número de solicitudes de concesión da renda de
inserción social de Galicia rexeitadas no ano 2014 e no que
vai de 2015, e os motivos da súa denegación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 38055 (09/POC-005591)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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- 38135 (09/POC-005594)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das
comunicacións que empregan os equipos informáticos do
Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como as medidas que vai implementar para garantir a
ampliación dos espazos educativos do centro co fin de
impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 38143 (09/POC-005595)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a incidencia que está a ter nas vacinas contra a tose
ferina, a difteria e o tétanos a desaparición da vacina dos 6
anos do calendario de vacinación infantil de Galicia, a causa
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do desabastecemento nos laboratorios de compoñentes
empregados na súa fabricación, e as xestións que están a realizar, as actuacións previstas e a valoración dos gobernos
central e galego ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 38146 (09/POC-005596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para suprimir a
praza de pediatra en horario de tarde no Centro de Saúde de
Pontedeume e a realización dalgunha avaliación das súas
repercusións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación
- 37981 (09/PRE-009765)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as denuncias referidas ás supostas irregularidades no
desenvolvemento do proceso de selección de persoal para o
parque de bombeiros de Monforte de Lemos e as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento das recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo ao respecto
- 38045 (09/PRE-009766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as razóns da diferenza existente entre os datos facilitados polo Banco de España en relación coa débeda das
empresas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia a
finais de 2014 e no primeiro trimestre de 2015 e as contías
reflectidas no balance estimado para finais de 2014 incluído
na documentación orzamentaria remitida polo Goberno
galego ao Parlamento de Galicia
- 38063 (09/PRE-009767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a autorización das fumigacións indiscriminadas con
fitosanitarios de acción herbicida levadas a cabo á beira das
vías da rede ferroviaria e da rede de estradas de Galicia, os
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produtos empregados nelas e, se é o caso, os danos para a
saúde e ambientais producidos
- 38067 (09/PRE-009768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en
marcha do plan de erradicación e control en Galicia da Cortaderia selloana ou herba da Pampa comprometido, así
como a demanda ao Goberno central da súa eliminación nas
autoestradas existentes no territorio galego
- 38083 (09/PRE-009769)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración polo Goberno galego dos prexuízos que
están a causar á cidadanía a situación de saturación e as listas de espera existentes nas unidades de reprodución asistida
do Sergas, as medidas que vai adoptar, así como as actuacións previstas ao respecto
- 38138 (09/PRE-009770)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das
comunicacións que empregan os equipos informáticos do
Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como as medidas que vai implementar para garantir a
ampliación dos espazos educativos do centro co fin de
impartir os novos ciclos e a formación profesional básica
- 38147 (09/PRE-009771)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para suprimir a
praza de pediatra en horario de tarde no Centro de Saúde de
Pontedeume e a realización dalgunha avaliación das súas
repercusións
Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015
Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
115422

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Número 485
23 de xuño de 2015

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.2 Composición da Deputación Permanente
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 22 de xuño de 2015, pola que se
admite a trámite o escrito do portavoz do G.P. dos Socialistas
de Galicia no que comunica altas na representación do seu
grupo na Comisión do Regulamento e na Deputación Permanente (doc. núm. 38203)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 38203, o escrito do portavoz do G.P. dos Socialistas
polo que comunica altas na representación do seu grupo na
Comisión do Regulamento e na Deputación Permanente.
Tendo en conta que a próxima reunión da Mesa do Parlamento non terá lugar ata o día 29 de xuño de 2015, esta Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de
xestión ordinaria da Mesa do Parlamento na Presidencia da
Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 24 de novembro
de 2012), resolve:
1º. Tomar coñecemento da incorporación de don Juan Carlos
González Santín na Comisión do Regulamento.
2º. Tomar coñecemento da incorporación de don Manuel
Gallego Lomba, como suplente, na Deputación Permanente.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
do Parlamento que teña lugar.
4º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015
Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, por medio da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate Plenario,
relativa ás irregularidades cometidas no proceso de selección de persoal para o parque
de bombeiros do consorcio provincial de Lugo en Monforte.

Exposición de motivos

A opacidade e falla de transparencia que rexen nos privatizados parques comarcais de
bombeiros teñen entre as vítimas preferentes a indesexable conculcación dos criterios
de igualdade, mérito e capacidade que deben presidir a selección de persoal para a
atención dun servizo público básico como é o caso que nos ocupa.
As denuncias presentadas no 2012 por parte dun grupo de traballadores participantes
no proceso de selección persoal para o parque comarcal de bombeiros de Monforte de
Lemos –denuncia que obra en poder do xulgado do penal número 3 de Lugo –
obtiveron o refrendo do Valedor do Pobo que no seu último informe recollía un
comentario crítico dada a non aceptación por parte da concesionaria do servizo UTE
Hasa-Natutecnia, - unha das empresas de cabeceira que ten o PP para privatizar estes
servizos públicos básicos - da recomendación formulada polo Valedor.
O valedor formulou a recomendación de proceder a publicitar debidamente as
puntuacións acadadas polos participantes no proceso selectivo para o parque de
bombeiros de Monforte do 2012, e a apertura do oportuno trámite de alegacións ás
persoas interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.
A mínima rectificación que comunica de xeito tardío o consorcio é que terá en conta
para futuros procesos esa recomendación formulada, pero cala que rectificacións, de
as houber, acometerá para o proceso selectivo obxecto da reclamación.
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Atopámonos pois diante dun exemplo paradigmático dos vicios provocados polas
privatizacións a empresas amigas dos gobernantes: a selección de persoal a realiza a
empresa concesionaria acolléndose o principio da arbitrariedade; a administración
pública ao traverso do Consorcio fai deixación dos principios de igualdade, mérito e
capacidade para que se provea o persoal que vai desempeñar un servizo público
básico; o Valedor chama a atención das incorreccións cometidas e o asunto anda nos
tribunais. Nese río revolto só gañan os empresarios amigos desta administración.
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei
para o seu debate no Pleno:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a que realice as xestións oportunas
conducentes a facer cumprir a recomendación formulada polo Valedor do Pobo
relativa ao proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros de
Monforte, de maneira que se abra o oportuno trámite de alegacións ás persoas
interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.

En Compostela, a 12 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 12/06/2015 13:20:29
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA.

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao
abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O IES de TEIS en Vigo imparte os ciclos da Familia Profesional de Informática
e máis os ciclos da Familia de Imaxe Persoal.
Actualmente, contan con máis de 200 equipos que precisan conexión
simultánea a Internet a maior parte da xornada. Porén, pese a impartir un ciclo
especializado en informática dos máis importantes de Galiza, resúltalles case
imposible utilizar as novas tecnoloxías tales como documentos en liña, servizos
de almacenamento na nube, acceso ás plataformas de formación (como
moodle) etc..., chegando a bloquearse a rede pola alta demanda impedindo a
conexión.
Todo elo é debido ao deficiente servizo de internet subministrado que
compromete gravemente a calidade do ensino no centro.
Contan cunha rede ADSL completamente insuficiente para atender o elevado
número de equipos conectados para dar servizo a un alumnado especializado.
As comprobacións de velocidade realizadas polo responsable da infraestrutura
de rede do centro así o amosan.
O centro leva varios anos reclamándolle unha solución á Consellería de
Educación obtendo como única resposta que estudarán a situación.
1

Por outra banda, no que atinxe ao ciclo da Familia de Imaxe Persoal, no
vindeiro curso pasarán a ser regulados pola normativa LOE dous ciclos,
Parlamento De Galicia | PNP
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Estética e Beleza e Asesoría de Imaxe Persoal. Isto implica unha ampliación de
oferta de módulos e horas que se verá comprometida por motivos de espazo.
A opción escollida pola Consellería, de momento, para o réxime de adultos é
ofertar só parte dos módulos á espera dunha solución.
Este feito pode ser aceptable só de maneira absolutamente provisional, non
prolongable máis aló dun curso lectivo. O alumnado debe contar coa oferta de
todos os módulos que contén o ciclo formativo, de non ser así daríanse
situacións nas que se un/unha alumno/a suspende un módulo nun curso
académico e no seguinte non podería repetilo por falta de oferta
Por todo o exposto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 A mellorar sen demora o servizo de comunicacións do IES de Teis en
Vigo e subministra un servizo de alta velocidade a través de cable que
lles permita desenvolver un traballo docente de calidade.
 Ampliar o IES de Teis para poder implantar todos os módulos da Familia
de Imaxe Persoal da nova normativa LOU.”

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2015
Asdo.:
Carmen Iglesias Sueiro
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia
Asinado dixitalmente por:

2

Carmen Iglesias Sueiro na data 12/06/2015 14:20:43
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA.

O G. P. Mixto, a iniciativa das súas deputadas, Carmen Iglesias Sueiro e
Consuelo Martínez García, ao abeiro do establecido no regulamento desta
cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Recibido escrito das persoas representantes da Xestora Nacional do Colectivo
de Xubilados/as e Pensionistas da CIG este Grupo Parlamentar tivo
coñecemento da Campaña de recollida de sinaturas para denunciar todas as
decisión do Goberno do Estado en relación ao sistema de repagamentos de
medicamentos imposto dende o mes de abril de 2012 e do chamado
“medicamentazo” que inclúe a retirada de máis de 400 medicamentos, moi
usados, do financiamento público. Denuncian que isto suponlles ás persoas
xubiladas que estean a pagar o 100% do seu prezo nas farmacias por
medicamentos para o catarro, o estrinximento, a diarrea, etc.
Asemade, no ano 2014 o goberno aproba unha resolución pola que introduce o
repago das medicinas que se dispensan na farmacia dos centros hospitalarios:
cancro de mama, cancro de ril, tumores cerebrais, tumores malignos do
aparello dixestivo, leucemio mieloide crónica, artrite reumatoide, dexeneración
macular, etc.
Estes medicamentos de uso Hospitalario estaban exentos do repagamento,
pero agora o goberno decide que as/os pacientes terán que facer unha achega
do 10% do seu prezo, cun máximo actualmente de 4,20€ por envase.
1
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As deputadas que subscriben coinciden coas reivindicacións do Colectivo de
Xubilados/as e Pensionistas da CIG e é por elo que presentan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 Non aplicar a resolución do Goberno do Estado pola que se introduce o
repago das medicinas que se dispensan nas farmacias dos centros
hospitalarios.
 Adoptar os acordos necesarios para deixar sen efecto todas as
decisións do Goberno español en relación ao sistema de repagamento
de medicamentos.”

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015
Asdo.:
Carmen Iglesias Sueiro
Consuelo Martínez García.
Vicevoceira e Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Carmen Iglesias Sueiro na data 15/06/2015 12:44:25

María Consuelo Martínez García na data 15/06/2015 12:44:32
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O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do
seus deputado Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O proxecto de R. D. de Autoconsumo presentado a semana pasada ten como única
finalidade pechar calquera porta á realización de proxectos de autoconsumo,
establecendo barreiras económicas e administrativas que desincentiven a súa realización.

Mentras no resto de Europa, as normativas sobre autoconsumo que se están a aprobar
aplican os principios das directivas europeas de enerxías renovables e eficiencia
enerxética, que defenden a promoción do autoconsumo e a xeración distribuida, polos
seus beneficios en canto a reducción da dependencia enerxética, redución da emisión de
gases de efecto invernadeiro e contaminación, e á mellora da economía das persoas e
das pequenas e medianas empresas, o Estado español prosegue coa súa cruzada contra
este tipo de producción eléctrica.

O proxecto de decreto sobre autoconsumo non se atén ás prescricións das directivas
europeas, polo que constitúe unha nova barreira á xeración distribuída.

Vulnera así mesmo a Directiva 2009/72/CE do mercado interior da electricidade ao non
considerar os beneficios para o sistema deste tipo de instalacións e a Directiva
2009/28/CE, do 23 de abril de fomento do uso de enerxía procedente de fontes
renovables, ao entorpecer artificialmente o desenvolvemento desta tecnoloxía.

A Directiva 2009/28/CE de renovables, no seu artigo 13 establece que os Estados
membros aplicarán as renovables normas obxectivas, non discriminatorias e simplificadas
para favorecer os pequenos proxectos e a xeración distribuída. No seu artigo 16 ínstase a
aprobar normas públicas de repartición de custos para a integración das renovables con
criterios obxectivos, transparentes, non discriminatorios e que teñan en conta os

115430

beneficios que as renovables achegan á rede. As tarifas que se apliquen ás renovables
non poderán ser discriminatorias e deberán reflectir os beneficios que achegan ao
sistema.

Como podemos ver, no borrador presentado polo ministro Soria, os beneficios deste tipo
de producción, non son tidos en conta e, pola contra, penalízase, posto que se parte da
idea de que o autoconsumo perxudica a sostenibilidade do sistema.

A Directiva 2012/27/UE de eficiencia enerxética, no seu artigo 15, expresa que os Estados
membros suprimirán os incentivos nas tarifas que menoscaben a eficiencia enerxética e
impidan a participación dos consumidores na xestión da demanda. No artigo 18 ínstaos a
que se aseguren de que non se obstaculice o acceso aos servizos enerxéticos ou ás
medidas de eficiencia enerxética para non pechar o mercado á competencia nin permitir o
abuso de posición dominante polas empresas distribuidoras. O artigo 19 pide aos
gobernos que tomen medidas para suprimir as barreiras de todo tipo que se opoñan á
eficiencia enerxética.

Todos estes artigos chocan co que o goberno español pretende aprobar, así coma a
ausencia da simplificación dos trámites para este tipo de instalacións, aos que este
borrador de decreto condenaría a trámites costosos e farragosos.

En contra das directivas comunitarias que establecen a obriga de racionalizar e acelerar
os procedementos administrativos, o novo R. D. entra de cheo no campo da
irracionalidade ao esixir a calquera instalación de autoconsumo, por pequena que sexa, a
solicitude dun estudo de punto de conexión á rede aínda que nunca pense verter a esta.
Todos os prazos se alongan, pechando as portas a que as Comunidades Autónomas
poidan establecer procedementos simplificados de autorizacións.

O borrador establece o pago dun pago fixo en caso de que a instalación conste de
acumuladores ou baterías, para desincentivar a súa instalación xusto cando están a xurdir
boas solucións técnicas, que permitan desplazar o autoconsumo a un maior número de
horas.
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Establece tamén un pago variable pola enerxía autoconsumida e non contempla
contraprestación económica algunha pola enerxía vertida á rede.

A única finalidade deste decreto é a de levantar barreiras para que a xente non poida
escapar das mans das empresas do oligopolio eléctrico, e non hai un só incentivo.

A Xunta de Galiza non pode contemplar impasible como se impide o desenvolvemento
dun sector con tanto potencial para a creación de riqueza e emprego, e debe de actuar, a
prol do desenvolvemento de políticas favorables ao autoconsumo e ao autoconsumo con
balance neto.

Por todo esto o Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que esixa ao Goberno español a
retirada do borrador de decreto sobre autoconsumo que se atopa en exposición pública
dende o día 5 de xuño e de 2015 e que elabore outro que contemple:

a) Procedementos administrativos simplificados para instalacións de autoconsumo e
de pequena producción.
b) A eliminación dos peaxes de respaldo, sexa cal sexa o seu nome.
c) A eliminación da penalización na utilización de acumuladores e baterías.
d) Prevea o mecanismo de compensación diferida no tempo (balance neto ou saldos
instantáneos) entre producción e consumo o que beneficia a eficiencia enerxética.
e) A realización dunha auditoría independente que a partires de datos reais, determine
o custe real proporcional para os casos de produción-consumo baseados no
balance neto.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE.
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Asinado dixitalmente por:

Anton Sánchez García na data 15/06/2015 12:59:21
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu portavoz, e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A cortadera -tamén chamada herba da pampa- chegou a España como
planta de xardín na década dos anos 80 e, así, foise expandindo por toda
Galicia.
Esta especie exótica procedente da Arxentina é invasora, expándese con
facilidade e, cando prende as súas raíces, estas se incrustan na terra de
maneira moi profunda. A maiores, supón unha grave ameaza para a
conservación da biodiversidade.
Os científicos advirten de que, canto máis tarde se actúe, maior será o custo
para a súa eliminación, xa que a dinámica de crecemento desta especie é
moi rápida. Din que cortar os plumeiros que ten a planta supón tan so un
parche, porque volven saír e, en todo caso, se debe facer entre finais de
agosto e principios de setembro, antes de que se formen as sementes.
Aos expertos preocúpalles especialmente a súa capacidade para cambiar de
hábitat: aínda que comezou a xerminar en chans empobrecidos, está
empezando a entrar en zonas máis delicadas, como pastizais ou marismas,
incluso nos bosques novos, onde aumenta o risco de incendio pola
acumulación de follas e penachos; a maiores, como outras gramíneas, pode
provocar alerxias.
A súa erradicación esixe un importante desembolso, de entre 2 e 10 euros
por planta. O método máis utilizado, con herbicidas, costa uns 4.200 euros
por hectárea, segundo a experiencia realizada en Asturias. E fan falla dúas
aplicacións.
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É unha ameaza para as especies silvestres. É unha planta agresiva que
ocupa o espazo que corresponde a outras. Supón unha gran perda para a
biodiversidade e para a paisaxe, que tende a homoxeneizarse. Paga a pena
afrontar o gasto para o Goberno da Xunta de Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

No ano 2010, a Comisión 7ª acordaba por unanimidade:
1º Prohibir o seu uso.
2º Deseñar un plan de erradicación e control.
3º Instar ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar un
plan de eliminación das medianas das autoestradas de Galicia.
No ano 2013, a Comisión 2ª acordaba, de novo por unanimidade, instar ao
Goberno a:
1º Prohibir o seu uso como planta ornamental.
2º Iniciar, de inmediato, un plan de erradicación e control dela en toda a
comunidade autónoma.
Estamos en 2015. O Goberno segue a non facer nada e a ningunear a este
Parlamento, incluído ao seu propio grupo parlamentario.
E, en resposta de marzo deste ano, fala de “algunhas actividades de
xestión”...”en distintos espazos naturais”...”subvencións a distintas
entidades locais”...”apoio a iniciativas de ONG ou mesmo nos campos de
traballo para a xuventude”...Incluso ten a desfachatez de falar das
infraestruturas viarias e concluír dicindo que “todos os anos se realiza unha
campaña de erradicación desta especie, arrincando o bulbo, eliminando
aquelas plantas que poidan incidir na seguridade viaria”. É que a Dirección
Xeral de Conservación da Natureza non entende nada de nada?
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Cumprir os seus (reiterados) compromisos parlamentarios de iniciar,
de inmediato, un plan de erradicación e control da cortadera en toda
a Comunidade Autónoma.
2. Dirixirse ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar
un plan de eliminación da cortadera das autoestradas de Galicia.

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: José Luis Méndez Romeu
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/06/2015 10:26:22
Raúl Fernández Fernández na data 16/06/2015 10:26:30
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/06/2015 10:26:38
Jose Luis Méndez Romeu na data 16/06/2015 10:26:47
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, por medios dos seus
integrantes Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández e Yolanda Díaz Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate no Pleno, relativa ás necesidades do IES Teis
de Vigo.

Exposición de motivos
O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de
informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de
equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis
importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de
31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16
postos cada unha.
Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as
probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado dispón
dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de
velocidade realizadas no centro. O volume dos equipos que teñen que funcionar
simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña poder
empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de
almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e
outra vez mesmo o bloqueo dos equipos.
O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a
subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de
cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece que o cableado
existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan
severamente a capacidade das liñas ADSL do centro.
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Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e de
beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará
contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría
pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que
abranga só parte dos módulos.
Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o
vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP
básica de informática e comunicacións coa impartición do ciclo de madeira e outros
materiais.
Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu debate no Pleno:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver as medidas axeitadas para
procurar que as comunicacións que empregan os equipos informáticos do
centro sexan as axeitadas ás prácticas educativas que se imparten.

-

O Parlamento Galego insta á Xunta a garantir a ampliación dos espazos
educativos do centro de maneira que se atopen en condicións de impartir os
novos ciclos e a FP Básica.

En Compostela, a 18 de xuño do 2015.

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Asdo. Xabier Ron Fernández
Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:37:28
Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:37:32
Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:37:36
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, por medio da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión I,
relativa ás irregularidades cometidas no proceso de selección de persoal para o parque
de bombeiros do consorcio provincial de Lugo en Monforte.

Exposición de motivos

A opacidade e falla de transparencia que rexen nos privatizados parques comarcais de
bombeiros teñen entre as vítimas preferentes a indesexable conculcación dos criterios
de igualdade, mérito e capacidade que deben presidir a selección de persoal para a
atención dun servizo público básico como é o caso que nos ocupa.
As denuncias presentadas no 2012 por parte dun grupo de traballadores participantes
no proceso de selección persoal para o parque comarcal de bombeiros de Monforte de
Lemos –denuncia que obra en poder do xulgado do penal número 3 de Lugo –
obtiveron o refrendo do Valedor do Pobo que no seu último informe recollía un
comentario crítico dada a non aceptación por parte da concesionaria do servizo UTE
Hasa-Natutecnia, - unha das empresas de cabeceira que ten o PP para privatizar estes
servizos públicos básicos - da recomendación formulada polo Valedor.
O valedor formulou a recomendación de proceder a publicitar debidamente as
puntuacións acadadas polos participantes no proceso selectivo para o parque de
bombeiros de Monforte do 2012, e a apertura do oportuno trámite de alegacións ás
persoas interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.
A mínima rectificación que comunica de xeito tardío o consorcio é que terá en conta
para futuros procesos esa recomendación formulada, pero cala que rectificacións, de
as houber, acometerá para o proceso selectivo obxecto da reclamación.
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Atopámonos pois diante dun exemplo paradigmático dos vicios provocados polas
privatizacións a empresas amigas dos gobernantes: a selección de persoal a realiza a
empresa concesionaria acolléndose o principio da arbitrariedade; a administración
pública ao traverso do Consorcio fai deixación dos principios de igualdade, mérito e
capacidade para que se provea o persoal que vai desempeñar un servizo público
básico; o Valedor chama a atención das incorreccións cometidas e o asunto anda nos
tribunais. Nese río revolto só gañan os empresarios amigos desta administración.
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a que realice as xestións oportunas
conducentes a facer cumprir a recomendación formulada polo Valedor do Pobo
relativa ao proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros de
Monforte, de maneira que se abra o oportuno trámite de alegacións ás persoas
interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.

En Compostela, a 12 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 12/06/2015 13:19:31
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GRUPO MIXTO
PARLAMENTO DE GALICIA

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA.

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao
abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

O IES de TEIS en Vigo imparte os ciclos da Familia Profesional de Informática
e máis os ciclos da Familia de Imaxe Persoal.
Actualmente, contan con máis de 200 equipos que precisan conexión
simultánea a Internet a maior parte da xornada. Porén, pese a impartir un ciclo
especializado en informática dos máis importantes de Galiza, resúltalles case
imposible utilizar as novas tecnoloxías tales como documentos en liña, servizos
de almacenamento na nube, acceso ás plataformas de formación (como
moodle) etc..., chegando a bloquearse a rede pola alta demanda impedindo a
conexión.
Todo elo é debido ao deficiente servizo de internet subministrado que
compromete gravemente a calidade do ensino no centro.
Contan cunha rede ADSL completamente insuficiente para atender o elevado
número de equipos conectados para dar servizo a un alumnado especializado.
As comprobacións de velocidade realizadas polo responsable da infraestrutura
de rede do centro así o amosan.
O centro leva varios anos reclamándolle unha solución á Consellería de
Educación obtendo como única resposta que estudarán a situación.
1

Por outra banda, no que atinxe ao ciclo da Familia de Imaxe Persoal, no
vindeiro curso pasarán a ser regulados pola normativa LOE dous ciclos,
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Estética e Beleza e Asesoría de Imaxe Persoal. Isto implica unha ampliación de
oferta de módulos e horas que se verá comprometida por motivos de espazo.
A opción escollida pola Consellería, de momento, para o réxime de adultos é
ofertar só parte dos módulos á espera dunha solución.
Este feito pode ser aceptable só de maneira absolutamente provisional, non
prolongable máis aló dun curso lectivo. O alumnado debe contar coa oferta de
todos os módulos que contén o ciclo formativo, de non ser así daríanse
situacións nas que se un/unha alumno/a suspende un módulo nun curso
académico e no seguinte non podería repetilo por falta de oferta
Por todo o exposto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 A mellorar sen demora o servizo de comunicacións do IES de Teis en
Vigo e subministra un servizo de alta velocidade a través de cable que
lles permita desenvolver un traballo docente de calidade.
 Ampliar o IES de Teis para poder implantar todos os módulos da Familia
de Imaxe Persoal da nova normativa LOU.”

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2015
Asdo.:
Carmen Iglesias Sueiro
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia
Asinado dixitalmente por:

2

Carmen Iglesias Sueiro na data 12/06/2015 14:16:04
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA.

O G. P. Mixto, a iniciativa das súas deputadas, Carmen Iglesias Sueiro e
Consuelo Martínez García, ao abeiro do establecido no regulamento desta
cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión.

Recibido escrito das persoas representantes da Xestora Nacional do Colectivo
de Xubilados/as e Pensionistas da CIG este Grupo Parlamentar tivo
coñecemento da Campaña de recollida de sinaturas para denunciar todas as
decisión do Goberno do Estado en relación ao sistema de repagamentos de
medicamentos imposto dende o mes de abril de 2012 e do chamado
“medicamentazo” que inclúe a retirada de máis de 400 medicamentos, moi
usados, do financiamento público. Denuncian que isto suponlles ás persoas
xubiladas que estean a pagar o 100% do seu prezo nas farmacias por
medicamentos para o catarro, o estrinximento, a diarrea, etc.
Asemade, no ano 2014 o goberno aproba unha resolución pola que introduce o
repago das medicinas que se dispensan na farmacia dos centros hospitalarios:
cancro de mama, cancro de ril, tumores cerebrais, tumores malignos do
aparello dixestivo, leucemio mieloide crónica, artrite reumatoide, dexeneración
macular, etc.
Estes medicamentos de uso Hospitalario estaban exentos do repagamento,
pero agora o goberno decide que as/os pacientes terán que facer unha achega
do 10% do seu prezo, cun máximo actualmente de 4,20€ por envase.
1
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As deputadas que subscriben coinciden coas reivindicacións do Colectivo de
Xubilados/as e Pensionistas da CIG e é por elo que presentan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 Non aplicar a resolución do Goberno do Estado pola que se introduce o
repago das medicinas que se dispensan nas farmacias dos centros
hospitalarios.
 Adoptar os acordos necesarios para deixar sen efecto todas as
decisións do Goberno español en relación ao sistema de repagamento
de medicamentos.”

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015
Asdo.:
Carmen Iglesias Sueiro
Consuelo Martínez García.
Vicevoceira e Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Carmen Iglesias Sueiro na data 15/06/2015 12:18:39

María Consuelo Martínez García na data 15/06/2015 12:18:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do
seus deputado Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O proxecto de R. D. de Autoconsumo presentado a semana pasada ten como única
finalidade pechar calquera porta á realización de proxectos de autoconsumo,
establecendo barreiras económicas e administrativas que desincentiven a súa realización.

Mentras no resto de Europa, as normativas sobre autoconsumo que se están a aprobar
aplican os principios das directivas europeas de enerxías renovables e eficiencia
enerxética, que defenden a promoción do autoconsumo e a xeración distribuida, polos
seus beneficios en canto a reducción da dependencia enerxética, redución da emisión de
gases de efecto invernadeiro e contaminación, e á mellora da economía das persoas e
das pequenas e medianas empresas, o Estado español prosegue coa súa cruzada contra
este tipo de producción eléctrica.

O proxecto de decreto sobre autoconsumo non se atén ás prescricións das directivas
europeas, polo que constitúe unha nova barreira á xeración distribuída.

Vulnera así mesmo a Directiva 2009/72/CE do mercado interior da electricidade ao non
considerar os beneficios para o sistema deste tipo de instalacións e a Directiva
2009/28/CE, do 23 de abril de fomento do uso de enerxía procedente de fontes
renovables, ao entorpecer artificialmente o desenvolvemento desta tecnoloxía.

A Directiva 2009/28/CE de renovables, no seu artigo 13 establece que os Estados
membros aplicarán as renovables normas obxectivas, non discriminatorias e simplificadas
para favorecer os pequenos proxectos e a xeración distribuída. No seu artigo 16 ínstase a
aprobar normas públicas de repartición de custos para a integración das renovables con
criterios obxectivos, transparentes, non discriminatorios e que teñan en conta os
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beneficios que as renovables achegan á rede. As tarifas que se apliquen ás renovables
non poderán ser discriminatorias e deberán reflectir os beneficios que achegan ao
sistema.

Como podemos ver, no borrador presentado polo ministro Soria, os beneficios deste tipo
de producción, non son tidos en conta e, pola contra, penalízase, posto que se parte da
idea de que o autoconsumo perxudica a sostenibilidade do sistema.

A Directiva 2012/27/UE de eficiencia enerxética, no seu artigo 15, expresa que os Estados
membros suprimirán os incentivos nas tarifas que menoscaben a eficiencia enerxética e
impidan a participación dos consumidores na xestión da demanda. No artigo 18 ínstaos a
que se aseguren de que non se obstaculice o acceso aos servizos enerxéticos ou ás
medidas de eficiencia enerxética para non pechar o mercado á competencia nin permitir o
abuso de posición dominante polas empresas distribuidoras. O artigo 19 pide aos
gobernos que tomen medidas para suprimir as barreiras de todo tipo que se opoñan á
eficiencia enerxética.

Todos estes artigos chocan co que o goberno español pretende aprobar, así coma a
ausencia da simplificación dos trámites para este tipo de instalacións, aos que este
borrador de decreto condenaría a trámites costosos e farragosos.

En contra das directivas comunitarias que establecen a obriga de racionalizar e acelerar
os procedementos administrativos, o novo R. D. entra de cheo no campo da
irracionalidade ao esixir a calquera instalación de autoconsumo, por pequena que sexa, a
solicitude dun estudo de punto de conexión á rede aínda que nunca pense verter a esta.
Todos os prazos se alongan, pechando as portas a que as Comunidades Autónomas
poidan establecer procedementos simplificados de autorizacións.

O borrador establece o pago dun pago fixo en caso de que a instalación conste de
acumuladores ou baterías, para desincentivar a súa instalación xusto cando están a xurdir
boas solucións técnicas, que permitan desplazar o autoconsumo a un maior número de
horas.
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Establece tamén un pago variable pola enerxía autoconsumida e non contempla
contraprestación económica algunha pola enerxía vertida á rede.

A única finalidade deste decreto é a de levantar barreiras para que a xente non poida
escapar das mans das empresas do oligopolio eléctrico, e non hai un só incentivo.

A Xunta de Galiza non pode contemplar impasible como se impide o desenvolvemento
dun sector con tanto potencial para a creación de riqueza e emprego, e debe de actuar, a
prol do desenvolvemento de políticas favorables ao autoconsumo e ao autoconsumo con
balance neto.

Por todo esto o Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que esixa ao Goberno español a
retirada do borrador de decreto sobre autoconsumo que se atopa en exposición pública
dende o día 5 de xuño e de 2015 e que elabore outro que contemple:

a) Procedementos administrativos simplificados para instalacións de autoconsumo e
de pequena producción.
b) A eliminación dos peaxes de respaldo, sexa cal sexa o seu nome.
c) A eliminación da penalización na utilización de acumuladores e baterías.
d) Prevea o mecanismo de compensación diferida no tempo (balance neto ou saldos
instantáneos) entre producción e consumo o que beneficia a eficiencia enerxética.
e) A realización dunha auditoría independente que a partires de datos reais, determine
o custe real proporcional para os casos de produción-consumo baseados no
balance neto.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE.
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Asinado dixitalmente por:

Anton Sánchez García na data 15/06/2015 12:56:48
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu portavoz, e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A cortadera -tamén chamada herba da pampa- chegou a España como
planta de xardín na década dos anos 80 e, así, foise expandindo por toda
Galicia.
Esta especie exótica procedente da Arxentina é invasora, expándese con
facilidade e, cando prende as súas raíces, estas se incrustan na terra de
maneira moi profunda. A maiores, supón unha grave ameaza para a
conservación da biodiversidade.
Os científicos advirten de que, canto máis tarde se actúe, maior será o custo
para a súa eliminación, xa que a dinámica de crecemento desta especie é
moi rápida. Din que cortar os plumeiros que ten a planta supón tan so un
parche, porque volven saír e, en todo caso, se debe facer entre finais de
agosto e principios de setembro, antes de que se formen as sementes.
Aos expertos preocúpalles especialmente a súa capacidade para cambiar de
hábitat: aínda que comezou a xerminar en chans empobrecidos, está
empezando a entrar en zonas máis delicadas, como pastizais ou marismas,
incluso nos bosques novos, onde aumenta o risco de incendio pola
acumulación de follas e penachos; a maiores, como outras gramíneas, pode
provocar alerxias.
A súa erradicación esixe un importante desembolso, de entre 2 e 10 euros
por planta. O método máis utilizado, con herbicidas, costa uns 4.200 euros
por hectárea, segundo a experiencia realizada en Asturias. E fan falla dúas
aplicacións.
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É unha ameaza para as especies silvestres. É unha planta agresiva que
ocupa o espazo que corresponde a outras. Supón unha gran perda para a
biodiversidade e para a paisaxe, que tende a homoxeneizarse. Paga a pena
afrontar o gasto para o Goberno da Xunta de Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

No ano 2010, a Comisión 7ª acordaba por unanimidade:
1º Prohibir o seu uso.
2º Deseñar un plan de erradicación e control.
3º Instar ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar un
plan de eliminación das medianas das autoestradas de Galicia.
No ano 2013, a Comisión 2ª acordaba, de novo por unanimidade, instar ao
Goberno a:
1º Prohibir o seu uso como planta ornamental.
2º Iniciar, de inmediato, un plan de erradicación e control dela en toda a
comunidade autónoma.
Estamos en 2015. O Goberno segue a non facer nada e a ningunear a este
Parlamento, incluído ao seu propio grupo parlamentario.
E, en resposta de marzo deste ano, fala de “algunhas actividades de
xestión”...”en distintos espazos naturais”...”subvencións a distintas
entidades locais”...”apoio a iniciativas de ONG ou mesmo nos campos de
traballo para a xuventude”...Incluso ten a desfachatez de falar das
infraestruturas viarias e concluír dicindo que “todos os anos se realiza unha
campaña de erradicación desta especie, arrincando o bulbo, eliminando
aquelas plantas que poidan incidir na seguridade viaria”. É que a Dirección
Xeral de Conservación da Natureza non entende nada de nada?
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Cumprir os seus (reiterados) compromisos parlamentarios de iniciar,
de inmediato, un plan de erradicación e control da cortadera en toda
a Comunidade Autónoma.
2. Dirixirse ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar
un plan de eliminación da cortadera das autoestradas de Galicia.

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: José Luis Méndez Romeu
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/06/2015 10:25:37
Raúl Fernández Fernández na data 16/06/2015 10:25:45
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/06/2015 10:25:51
Jose Luis Méndez Romeu na data 16/06/2015 10:25:59
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, Emilio Vázquez Blanco e Ricardo Vicente Docasar Docasar, e
da deputada, María Concepción Burgo López, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión
4ª.

Galicia ten unha forte tradición popular vinculada ás festas populares que
cada ano se celebran vinculadas ás parroquias. Non obstante cabe destacar
que a pesar de haber en Galicia 315 concellos, estes divídense á súa vez en
3.792 sedes eclesiásticas que conforman as denominadas parroquias.
Tan arraigada está a tradición da “festa galega” que en case todas estas
parroquias, polo menos unha vez o ano, se celebra unha festividade anual
que contén sempre unha actuación musical en directo. É por isto que o
número de verbenas en Galicia é superior a 3.000 por ano acadando a cifra
de 12.000 actuacións musicais vinculadas a estas celebracións, o que deu
lugar a unha industria musical propia e enmarcada dentro deste
conglomerado lúdico, festivo e singular que “move máis recursos e xera
máis emprego que todas as actividades musicais que se desenvolven hoxe
en Galicia”.

O xeito de organizar e sufragar estas festas responde, en máis do 90 % dos
casos, á promoción, xestión e financiamento por parte dos veciños das
respectivas parroquias, que se organizan en comisións de festas,
asociacións de veciños, etc. Este é un factor diferencial de organización das
festas en Galicia con respecto ao resto de España, xa que fóra da nosa
comunidade as festas son organizadas por organismos públicos e non
directamente polos veciños.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

É por isto que estamos asistindo a unha mobilización masiva do sector que
manifesta unha fonda preocupación pola pervivencia desta actividade
económica: dende as propias orquestras, os músicos e os promotores, que
piden que se leve a cabo unha regulación do dito sector por parte da
Administración, que teña en conta as especificidades de Galicia e que non
poña en perigo un sector que factura uns 60 millóns de euros e emprega a
máis de 7.000 persoas relacionadas co sector do espectáculo. Ademais do
impacto que estas celebracións teñen a nivel social e tamén noutros
sectores como son o turismo e a hostalería.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa o
Goberno de España, previo diálogo co sector, en demanda dunha
regulación fiscal que atenda as súas peculiaridades e dunha revisión da
lexislación de espectáculos e das licenzas de actividades correspondentes,
hoxe fortemente restritivas da actividade das orquestras e das festas
populares.

Pazo do Parlamento, 17 de xuño de 2015

Asinado dixitalmente por:
Emilio Vázquez Blanco na data 18/06/2015 10:16:06
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 18/06/2015 10:16:20
María Concepción Burgo López na data 18/06/2015 10:16:28
Jose Luis Méndez Romeu na data 18/06/2015 10:16:33
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, por medios dos seus
integrantes Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández e Yolanda Díaz Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión IV, relativa ás necesidades do
IES Teis de Vigo.

Exposición de motivos
O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de
informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de
equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis
importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de
31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16
postos cada unha.
Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as
probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado dispón
dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de
velocidade realizadas no centro. O volume dos equipos que teñen que funcionar
simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña poder
empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de
almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e
outra vez mesmo o bloqueo dos equipos.
O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a
subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de
cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece que o cableado
existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan
severamente a capacidade das liñas ADSL do centro.
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Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e de
beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará
contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría
pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que
abranga só parte dos módulos.
Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o
vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP
básica de informática e comunicacións coa impartición do ciclo de madeira e outros
materiais.
Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver as medidas axeitadas para
procurar que as comunicacións que empregan os equipos informáticos do
centro sexan as axeitadas ás prácticas educativas que se imparten.

-

O Parlamento Galego insta á Xunta a garantir a ampliación dos espazos
educativos do centro de maneira que se atopen en condicións de impartir os
novos ciclos e a FP Básica.

En Compostela, a 18 de xuño do 2015.

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Asdo. Xabier Ron Fernández
Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:36:13
Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:36:17
Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:36:24
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e deputadas, José Antonio Sánchez Bugallo, Abel Losada
Álvarez, Carmen Gallego Calvar, José Manuel Gallego Lomba e Patricia
Vilán Lorenzo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate na Comisión 2ª.

Na contestación á pregunta con número de Rexistro 32740, formulada por
deputados deste grupo parlamentario, a Xunta de Galicia informa que está
en conversas co Concello de Vigo, para coñecer a dispoñibilidade dos
terreos necesarios para a construción de vivendas de promoción pública
por parte do Instituto. Como queira que segundo os datos do propio rexistro
de demandantes dependentes da Xunta de Galicia a cidade de Vigo con
máis de 5.000 solicitudes (o 34 % do total de Galicia) é onde se rexistra a
maior demanda de toda comunidade autónoma con enorme diferenza en
relación con calquera das outras cidades.

Por outra parte resulta que segundo os datos dos que dispoñemos a Xunta
de Galicia non se promoveron novas edificacións de VPP porque non se
licitou ningún contrato de obras para a súa construción en Vigo de
titularidade autonómica, e así mesmo contrastada a contestación da Xunta
de Galicia co propio Concello de Vigo, este infórmanos que as ditas
conversas se iniciaron hai apenas dous meses, pero están paradas esperando
a proposta de convenio dende hai un mes.
Todo o anterior pon en evidencia o nulo interese do Goberno da Xunta de
Galicia, tanto por Vigo como pola vivenda protexida. Por todo o anterior o
Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que con carácter urxente
peche un acordo co concello de Vigo para a construción de vivendas de
promoción pública nesta cidade.
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Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Sánchez Bugallo na data 18/06/2015 14:13:23
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/06/2015 14:13:38
Carmen Gallego Calvar na data 18/06/2015 14:13:50
José Manuel Gallego Lomba na data 18/06/2015 14:14:00
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/06/2015 14:14:16
Jose Luis Méndez Romeu na data 18/06/2015 14:14:34
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Montserrat Prado Cores e do deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, relativa á intención de suprimir un pediatra no
centro de saúde de Pontedeume.

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están
provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están
aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención
primaria, e en todo o territorio galego.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada.
Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Pontedeume no
que ata o de agora había dous profesionais de pediatría, que pasaban consulta en horario
de mañá e de tarde. Estes profesionais atenden aos nen@s dos concellos de Pontedeume
e Cabanas, e un día á semana, os venres, o de horario de tarde, pasa consulta no
concello de Monfero.
Diversas informacións indican que a Consellaría de Sanidade ten a intención de
suprimir a praza de pediatría no horario de tarde do centro de saúde de Pontedeume.
Se isto se confirma, significaría un grande prexuízo para a poboación infantil da
zona que atende. Primeiro polos problemas de conciliación que suporía ao quedar só
consulta de pediatría en horario de mañá, e segundo pola saturación que de seguro se
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OFICINA PARLAMENTAR

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

produciría na consulta de mañá, ao ter que asumir un único pediatra a carga de traballo
que ata o de agora desempeñan dous profesionais. Un servizo que xa na actualidade
non está a dar citas para realizar as revisións periódicas d@s nen@s, facendo a
indicación a quen a demanda que pregunten a finais de xullo.
A poboación infantil do concello de Monfero tamén se verá gravemente
prexudicada, ao suprimirse a xa única e insuficiente consulta semanal, Monfero está a
35/40 quilómetros de Pontedeume co que lles vai obrigar a percorrer esa distancia para
as consultas ordinarias.

A saúde é un dereito fundamental, e máis cando son nen@s @s afectad@s, e
polo tanto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera inaceptábel o
recorte de persoal e polo tanto a intención de eliminar unha praza de pediatría do centro
de saúde de Pontedeume, e por isto presentamos a seguinte proposición non de lei para
o seu tratamento en comisión:
“O Parlamento de Galiza,insta ao Goberno galego a que manteña as dúas prazas
de pediatría, unha en horario de mañá e outra de tarde, existentes ata o de agora no
centro de saúde de Pontedeume.”

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

María Monserrat Prado Cores na data 18/06/2015 18:19:44

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/06/2015 18:19:51
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio
Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
interpelación.
A cortadera -tamén chamada herba da pampa- chegou a España como
planta de xardín na década dos anos 80 e, así, foise expandindo por toda
Galicia.
Esta especie exótica procedente da Arxentina é invasora, expándese con
facilidade e, cando prende as súas raíces, estas se incrustan na terra de
maneira moi profunda. A maiores, supón unha grave ameaza para a
conservación da biodiversidade.
Os científicos advirten de que, canto máis tarde se actúe, maior será o custo
para a súa eliminación, xa que a dinámica de crecemento desta especie é
moi rápida. Din que cortar os plumeiros que ten a planta supón tan so un
parche, porque volven saír e, en todo caso, se debe facer entre finais de
agosto e principios de setembro, antes de que se formen as sementes.
Aos expertos preocúpalles especialmente a súa capacidade para cambiar de
hábitat: aínda que comezou a xerminar en chans empobrecidos, está
empezando a entrar en zonas máis delicadas, como pastizais ou marismas,
incluso nos bosques novos, onde aumenta o risco de incendio pola
acumulación de follas e penachos; a maiores, como outras gramíneas, pode
provocar alerxias.
A súa erradicación esixe un importante desembolso, de entre 2 e 10 euros
por planta. O método máis utilizado, con herbicidas, costa uns 4.200 euros
por hectárea, segundo a experiencia realizada en Asturias. E fan falla dúas
aplicacións.
É unha ameaza para as especies silvestres. É unha planta agresiva que
ocupa o espazo que corresponde a outras. Supón unha gran perda para a

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

115461

Grupo Parlamentario

biodiversidade e para a paisaxe, que tende a homoxeneizarse. Paga a pena
afrontar o gasto para o Goberno da Xunta de Galicia?
No ano 2010, a Comisión 7ª acordaba por unanimidade:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1º Prohibir o seu uso.
2º Deseñar un plan de erradicación e control.
3º Instar ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar un
plan de eliminación das medianas das autoestradas de Galicia.
No ano 2013, a Comisión 2ª acordaba, de novo por unanimidade, instar ao
Goberno a:
1º Prohibir o seu uso como planta ornamental.
2º Iniciar, de inmediato, un plan de erradicación e control dela en toda a
comunidade autónoma.
Estamos en 2015. O Goberno segue a non facer nada e a ningunear a este
Parlamento, incluído ao seu propio grupo parlamentario.
E, en resposta de marzo deste ano, fala de “algunhas actividades de
xestión”...”en distintos espazos naturais”...”subvencións a distintas
entidades locais”...”apoio a iniciativas de ONG ou mesmo nos campos de
traballo para a xuventude”...Incluso ten a desfachatez de falar das
infraestruturas viarias e concluír dicindo que “todos os anos se realiza unha
campaña de erradicación desta especie, arrincando o bulbo, eliminando
aquelas plantas que poidan incidir na seguridade viaria”. É que a Dirección
Xeral de Conservación da Natureza non entende nada de nada?
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Vai cumprir o Goberno da Xunta de Galicia os seus (reiterados)
compromisos parlamentarios de iniciar, de inmediato, un plan de
erradicación e control da cortadera en toda a Comunidade
Autónoma?
2. É realmente prioritario para o Goberno afrontar o gasto de
erradicación da cortadera -tamén chamada herba da pampa-?
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Grupo Parlamentario

3. Cando vai instar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do
goberno do Estado a deseñar un plan de eliminación da cortadera das
autoestradas de Galicia?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/06/2015 10:24:51
Raúl Fernández Fernández na data 16/06/2015 10:24:59
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/06/2015 10:25:04
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

As deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, integrantes do grupo
parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 147
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte interpelación, as listas de espera que
se padecen nas unidades de reprodución asistida do SERGAS.

Nun país cunha situación demográfica regresiva e cun goberno que fala de promover a
a natalidade, incluso malgastando diñeiro público en campañas publicitarias,
atopámonos coa incoherencia de coñecer a saturación que se padece nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS, cunhas listas de espera ateigadas ate o inaceptable a
causa tanto da insuficiencia dos recursos dedicados canto dos intereses espurios
favorables á converter un dereito na sanidade pública nun negocio na privada.
Malia que a sanidade pública contempla os tratamentos de reprodución asistida como
un dereito, hoxendía no SERGAS as listas de espera para poder acceder a un destes
tratamentos acadan un carácter disuasorio, con retrasos dunha magnitude inaceptable.
As unidades de reprodución asistida deben dar axeitada cobertura ás
aproximadamente 50.000 parellas galegas que sofren algunha problemática relativa a
esterilidade. Non falamos pois dunha problemática menor. Falamos dunha situación
que afecta a moitas persoas e o fai de xeito intenso, en algo da relevancia de ter unha
crianza.
A pesares da opacidade informativa da Xunta, presta sempre a ocultar o real da súa
xestión, publicouse nestes días informacións acerca dos retrasos inaceptables para
acceder a estes tratamentos. A lista de espera no CHUVI vigués alcanza os 22 meses
para a fecundación in vitro (FIV), e iso con 80 parellas agardando que se abra a axenda
do 2017 para apuntarse. Ou no hospital Materno da Coruña onde as mulleres que
solicitan cita na unidade de reprodución humana tardan un ano de media para verse co
especialista nunha primeira reunión.
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Atrancos e esperas que se alían co límite marcado na sanidade pública para acceder a
estes tratamentos: 40 anos para a fecundación in vitro ou 38 para a inseminación
artificial de doante.
Apreciase un claro consenso relativo á falla de medios suficientes para atender á
demanda nos servizos públicos: vala o exemplo da unidade reprodutiva en Vigo,
concebida para realizar 150 ciclos de FIV cando vén realizando na actualidade 385.
Demanda que en parte ao non se satisfacer en condicións na pública é obxecto de
negocio no sector privado.
A outra das consideracións críticas pasa polo solapamento de intereses dado que hai
profesionais que compaxinan o seu quefacer na pública e na privada, o que supón que
se misturen dereitos e negocios co conseguinte prexuízo para as parellas que se
achegan o sistema sanitario público e non reciben en tempo a asistencia que precisan.
Cómpre salientar que un tratamento de reprodución asistida excede as posibilidades
económicas de moitas parellas que non poden desembolsar os varios milleiros de
euros que aparellan estas terapias.
Este grupo parlamentar xa analisou de xeito crítico a pésima asignación de recursos
públicos que supón pagar campañas publicitarias para animar a natalidade cando logo
se favorece a existencia de traballadores e traballadoras con contratos que non
permiten escapar das poutas da pobreza, cando faltan escolas infantís e outros
equipamentos públicos para que tarefas de reprodución social non resten derivadas de
xeito subsidiario nas mulleres.
O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte interpelación:
-

Coñece a Xunta a situación de saturación das listas de espera nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS? Valorou a Xunta os danos e prexuízos que se
inflixen á cidadanía que demanda un tratamento público nestas unidades e se
atopa con prazos disuasorios?

-

Vai facer públicos a Xunta os datos completos das listas de espera nas unidades
de reprodución asistida do SERGAS?

-

Cal é a relación de profesionais que compaxinan as súas actividades profesionais
na sanidade pública coa privada nestas devanditas unidades? Vai revisar a Xunta
as condicións nas que se pode exercer esa compatibilidade para que os
profesionais desas unidades escollan traballar na pública con dedicación
exclusiva ou quedarse na privada?

-

Que medidas de urxencia vai desenvolver a Xunta de Galicia para superar as
demoras inaceptables nas listas de espera?
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-

Que actuacións formulará a Xunta para garantir con carácter estrutural a non
saturación das unidades de reprodución asistida?

-

Teñen previsto dotar de máis medios (de profesionais, recursos...) ós servizos de
reprodución humana? Cales?

-

Teñen previsto dispor os medios necesarios para axilizar as probas que se
solicitan desde estas unidades para determinar a causa da infertilidade e que,
unha vez iniciado o proceso, o dilatan no tempo de xeito insostible? Que
medios?

-

Vai impulsar a Xunta un proceso de revisión das idades máximas para poder
acceder na sanidade pública a estes tratamentos?

En Compostela, a 17 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez
Asdo. Eva Solla Fernández

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 17/06/2015 14:55:00
Eva Solla Fernández na data 17/06/2015 14:55:03
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do grupo parlamentario da Alternativa
Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa ás
irregularidades cometidas no proceso de selección de persoal para o parque de
bombeiros do consorcio provincial de Lugo en Monforte.

A opacidade e falla de transparencia que rexen nos privatizados parques comarcais de
bombeiros teñen entre as vítimas preferentes a indesexable conculcación dos criterios
de igualdade, mérito e capacidade que deben presidir a selección de persoal para a
atención dun servizo público básico como é o caso que nos ocupa.
As denuncias presentadas no 2012 por parte dun grupo de traballadores participantes
no proceso de selección persoal para o parque comarcal de bombeiros de Monforte de
Lemos –denuncia que obra en poder do xulgado do penal número 3 de Lugo –
obtiveron o refrendo do Valedor do Pobo que no seu último informe recollía un
comentario crítico dada a non aceptación por parte da concesionaria do servizo UTE
Hasa-Natutecnia, - unha das empresas de cabeceira que ten o PP para privatizar estes
servizos públicos básicos - da recomendación formulada polo Valedor.
O valedor formulou a recomendación de proceder a publicitar debidamente as
puntuacións acadadas polos participantes no proceso selectivo para o parque de
bombeiros de Monforte do 2012, e a apertura do oportuno trámite de alegacións ás
persoas interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.
A mínima rectificación que comunica de xeito tardío o consorcio é que terá en conta
para futuros procesos esa recomendación formulada, pero cala que rectificacións, de
as houber, acometerá para o proceso selectivo obxecto da reclamación.
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Atopámonos pois diante dun exemplo paradigmático dos vicios provocados polas
privatizacións a empresas amigas dos gobernantes: a selección de persoal a realiza a
empresa concesionaria acolléndose o principio da arbitrariedade; a administración
pública ao traverso do Consorcio fai deixación dos principios de igualdade, mérito e
capacidade para que se provea o persoal que vai desempeñar un servizo público
básico; o Valedor chama a atención das incorreccións cometidas e o asunto anda nos
tribunais. Nese río revolto só gañan os empresarios amigos desta administración.
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral no Pleno:
-

Que actuacións vai promover a Xunta para que o Consorcio faga caso da
recomendación formulada polo Valedor do Pobo, de maneira que se abra o
oportuno trámite de alegacións ás persoas interesadas, mesmo a retroacción do
procedemento no caso de se apreciaren incorreccións nas cualificacións finais
obtidas?

En Compostela, a 12 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 12/06/2015 13:21:24
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA
Juan

Manuel

Fajardo

Recouso,

deputado

pertencente

ao

Grupo

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no
artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
Como xa denunciamos no seu día dende Alternativa Galega de Esquerda, a
entrada en vigor da Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, lonxe de
mellorar o acceso das persoas á renda de integración social de Galicia, supuxo
de facto a exclusión de milleiros de persoas como posible perceptores da
mesma, polo incremento drástico dos requisitos de acceso, sobre todo a
imposibilidade de persoas en situación de exclusión de acreditar o domicilio ou
residencia, feito que impide as persoas sen teito, as que comparten vivenda,
ou as persoas migrantes o acceso a esta prestación.
Case a metade das solicitudes son denegadas pola administración autonómica,
dato este dramático cando son evidentes os incrementos de persoas
necesitadas. Pero se a isto unimos o atraso na tramitación para coñecer a
resolución, estamos ante unha situación inaceptable que debera estar na
axenda de solución inmediatas dunha conselleira responsable, que sabemos
que non é o caso.
Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno :
Cal foi o número de solicitudes de RISGA rexeitadas no que vai de ano e
durante o 2014 e por que motivos?
Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.
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Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso
Deputado do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 15/06/2015 17:37:19
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA
Juan

Manuel

Fajardo

Recouso,

deputado

pertencente

ao

Grupo

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no
artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno .
Os datos evidencian a realidade social deste país, durante o 2014 confirmouse
que por primeira vez na historia dende que se teñen datos, o poder adquisitivo
dos pensionistas supera o dos traballadores en activo. Esta situación demostra
a consecución do obxectivo da política laboral do PP, transformar o mercado
laboral no mercado de escravos. Hoxe son decenas de miles de fogares, os
que, a pesar de ter traballo, non poden superar os limiares da pobreza.
Estas cifras non son casuais, teñen a ver coas políticas económicas
impulsadas polo PP, fiel lacaio dos poderes económicos e financeiros
internacionais, e coas consecuencias da brutal reforma laboral aprobada polo
executivo, polo que de non mudar esta situación estaremos ante a apocalipse
do mercado laboral regulado, con dereitos e como garantía dun mínimo
benestar
Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno :
Que medidas ten previsto adoptar o executivo galego para mellorar o poder
adquisitivo das traballadoras e traballadores?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.
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Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso
Deputado do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 15/06/2015 17:42:36
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Emilio Vázquez Blanco, Ricardo Vicente Docasar Docasar, e María
Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Galicia ten unha forte tradición popular vinculada ás festas populares que
cada ano se celebran vinculadas ás parroquias. Non obstante cabe destacar
que a pesar de haber en Galicia 315 concellos, estes divídense á súa vez en
3.792 sedes eclesiásticas que conforman as denominadas parroquias.
Tan arraigada está a tradición da “festa galega” que en case todas estas
parroquias, polo menos unha vez o ano, se celebra unha festividade anual
que contén sempre unha actuación musical en directo. É por isto que o
número de verbenas en Galicia é superior a 3.000 por ano acadando a cifra
de 12.000 actuacións musicais vinculadas a estas celebracións, o que deu
lugar a unha industria musical propia e enmarcada dentro deste
conglomerado lúdico, festivo e singular que “move máis recursos e xera
máis emprego que todas as actividades musicais que se desenvolven hoxe
en Galicia”.

O xeito de organizar e sufragar estas festas responde, en máis do 90 % dos
casos, á promoción, xestión e financiamento por parte dos veciños das
respectivas parroquias, que se organizan en comisións de festas,
asociacións de veciños, etc. Este é un factor diferencial de organización das
festas en Galicia con respecto ao resto de España, xa que fóra da nosa
comunidade as festas son organizadas por organismos públicos e non
directamente polos veciños.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

É por isto que estamos asistindo a unha mobilización masiva do sector que
manifesta unha fonda preocupación pola pervivencia desta actividade
económica: dende as propias orquestras, os músicos e os promotores, que
piden que se leve a cabo unha regulación do dito sector por parte da
Administración, que teña en conta as especificidades de Galicia e que non
poña en perigo un sector que factura uns 60 millóns de euros e emprega a
máis de 7.000 persoas relacionadas co sector do espectáculo. Ademais do
impacto que estas celebracións teñen a nivel social e tamén noutros
sectores como son o turismo e a hostalería.

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

Ten previsto o Goberno galego atender ás demandas das orquestras e das
entidades sen ánimo de lucro promotoras das festas populares?

Pazo do Parlamento, 17 de xuño de 2015

Asinado dixitalmente por:
Emilio Vázquez Blanco na data 18/06/2015 10:15:18
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 18/06/2015 10:15:39
María Concepción Burgo López na data 18/06/2015 10:15:48
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a deputada Yolanda Díaz
Pérez, membros do grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa ás necesidades do IES Teis de
Vigo.

O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de
informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de
equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis
importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de
31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16
postos cada unha.
Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as
probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado dispón
dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de
velocidade realizadas no centro. O volume dos equipos que teñen que funcionar
simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña poder
empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de
almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e
outra vez mesmo o bloqueo dos equipos.
O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a
subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de
cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece que o cableado
existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan
severamente a capacidade das liñas ADSL do centro.
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Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e de
beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará
contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría
pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que
abranga só parte dos módulos.
Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o
vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP
básica de informática e comunicacións coa impartición do ciclo de madeira e outros
materiais.
Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral no Pleno:
-

Que actuacións de urxencia vai desenvolver a consellaría de educación para
garantir a mellora das comunicacións e dos espazos educativos para as novas
materias que incorpora o centro?

En Compostela, a 18 de xuño do 2015.

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Asdo. Xabier Ron Fernández
Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:48:56
Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:49:01
Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:49:07
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández e Juan Mnauel Fajardo Recouso deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda
(ESQUERDA UNIDA - ANOVA) ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta oral para resposta en
Pleno, relacionada coa vacinación de tose ferina:
Dende o mes de maio de 2015, a Consellería de Sanidade ven de modificar o calendario
vacinal infantil segundo as indicacións do Ministerio por mor dun aparente
desabastecemento nos laboratorios Sanofi Pasteur e Glaxosmithkline de compontes
para a fabricación do compoñente pertúsico de diversas vacinas combinadas.
Deste xeito modifícaronse as vacinas dos 2, 4 e 6 meses de idade, pasando da vacina
pentavalente do noso calendario á hexavalente que inclúe inmunización a maiores
contra a hepatite b, feito que multiplica as doses de esta. A maiores pode modificarse
tamén a dos 18 meses e desaparece a vacina dos 6 anos (dTpa). Isto último non só
elimina o necesario recordo da tose ferina, se non o de difteria e a dose contra o tétanos.
Non hai apenas información nin para os usuarios e usuarias nin para o persoal, que
descoñece cando vai poder modificarse esta situación e cales son os motivos reais, alén
de que se comunicase a modificación do calendario. De feito, trátase a modificación do
calendario coma “transitoria”, sen aclarar “transitoria a que”, mentres que ao mesmo
tempo o documento enviado pola Consellería admite que descoñece canto tempo se vai
prolongar a situación.
É pouco recomendable modificar a pauta vacinal retrasando inmunizacións necesarias,
pero ademáis resulta preocupante que esta ausencia da vacinación elimine non só o
reforzo de tose ferina, se non, as doses de outras enfermidades.
Ante estes feitos, Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA- ANOVA)
pregunta:
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Que xestións están a realizar dende Galicia e o Ministerio para solventar esta situación e
informar ás familias?

Compostela, 18 de xuño de 2015.

Asdo. Eva Solla Fernández
Juan Manuel Fajardo Recouso
Deputados do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 18/06/2015 17:22:17

Eva Solla Fernández na data 18/06/2015 17:22:30
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do grupo parlamentario da Alternativa
Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión I, relativa ás
irregularidades cometidas no proceso de selección de persoal para o parque de
bombeiros do consorcio provincial de Lugo en Monforte.

A opacidade e falla de transparencia que rexen nos privatizados parques comarcais de
bombeiros teñen entre as vítimas preferentes a indesexable conculcación dos criterios
de igualdade, mérito e capacidade que deben presidir a selección de persoal para a
atención dun servizo público básico como é o caso que nos ocupa.
As denuncias presentadas no 2012 por parte dun grupo de traballadores participantes
no proceso de selección persoal para o parque comarcal de bombeiros de Monforte de
Lemos –denuncia que obra en poder do xulgado do penal número 3 de Lugo –
obtiveron o refrendo do Valedor do Pobo que no seu último informe recollía un
comentario crítico dada a non aceptación por parte da concesionaria do servizo UTE
Hasa-Natutecnia, - unha das empresas de cabeceira que ten o PP para privatizar estes
servizos públicos básicos - da recomendación formulada polo Valedor.
O valedor formulou a recomendación de proceder a publicitar debidamente as
puntuacións acadadas polos participantes no proceso selectivo para o parque de
bombeiros de Monforte do 2012, e a apertura do oportuno trámite de alegacións ás
persoas interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.
A mínima rectificación que comunica de xeito tardío o consorcio é que terá en conta
para futuros procesos esa recomendación formulada, pero cala que rectificacións, de
as houber, acometerá para o proceso selectivo obxecto da reclamación.
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Atopámonos pois diante dun exemplo paradigmático dos vicios provocados polas
privatizacións a empresas amigas dos gobernantes: a selección de persoal a realiza a
empresa concesionaria acolléndose o principio da arbitrariedade; a administración
pública ao traverso do Consorcio fai deixación dos principios de igualdade, mérito e
capacidade para que se provea o persoal que vai desempeñar un servizo público
básico; o Valedor chama a atención das incorreccións cometidas e o asunto anda nos
tribunais. Nese río revolto só gañan os empresarios amigos desta administración.
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión:
-

Que valoración realiza a Xunta da actuación do Consorcio neste procedemento
selectivo denunciado nos tribunais?

-

Que actuacións vai desenvolver a Xunta como parte integrante do Consorcio
para facer cumprir a recomendación formulada polo Valedor do Pobo?

-

Vai correxir a Xunta a práctica do Consorcio neste caso concreto de maneira que
se aperture o oportuno trámite de alegacións ás persoas interesadas, mesmo a
retroacción do procedemento no caso de se apreciaren incorreccións nas
cualificacións finais obtidas?

-

Segue a soster a Xunta que privatizar os servizos dos parques comarcais de
bombeiros é a mellor fórmula para garantir o servizo público básico que
supoñen e para que a selección de persoas se realice de xeito obxectivo,
atendendo ao mérito, á igualdade e á capacidade?

En Compostela, a 12 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 12/06/2015 13:21:45
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Iglesias Sueiro,

Deputada e Vicevoceira do Grupo Mixto do

Parlamento de Galicia, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa Resposta oral na Comisión 4ª
Educación e Cultura.

O IES de TEIS en Vigo imparte os ciclos da Familia Profesional de Informática
e máis os ciclos da Familia de Imaxe Persoal.
Actualmente, contan con máis de 200 equipos que precisan conexión
simultánea a Internet a maior parte da xornada. Porén, pese a impartir un ciclo
especializado en informática dos máis importantes de Galiza, resúltalles case
imposible utilizar as novas tecnoloxías tales como documentos en liña, servizos
de almacenamento na nube, acceso ás plataformas de formación (como
moodle) etc..., chegando a bloquearse a rede pola alta demanda impedindo a
conexión.
Todo elo é debido ao deficiente servizo de internet subministrado que
compromete gravemente a calidade do ensino no centro.
Contan cunha rede ADSL completamente insuficiente para atender o elevado
número de equipos conectados para dar servizo a un alumnado especializado.
As comprobacións de velocidade realizadas polo responsable da infraestrutura
de rede do centro así o amosan.
O centro leva varios anos reclamándolle unha solución á Consellería de
Educación obtendo como única resposta que estudarán a situación.
1
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Por outra banda, no que atinxe ao ciclo da Familia de Imaxe Persoal, no
vindeiro curso pasarán a ser regulados pola normativa LOE dous ciclos,
Estética e Beleza e Asesoría de Imaxe Persoal. Isto implica unha ampliación de
oferta de módulos e horas que se verá comprometida por motivos de espazo.
A opción escollida pola Consellería, de momento, para o réxime de adultos é
ofertar só parte dos módulos á espera dunha solución.
Este feito pode ser aceptable só de maneira absolutamente provisional, non
prolongable máis aló dun curso lectivo. O alumnado debe contar coa oferta de
todos os módulos que contén o ciclo formativo, de non ser así daríanse
situacións nas que se un/unha alumno/a suspende un módulo nun curso
académico e no seguinte non podería repetilo por falta de oferta
Por todo o anteriormente exposto, formulase a seguinte Pregunta para a súa
Resposta en Comisión:

 Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o servizo
de comunicacións do IES de Teis en Vigo e solucionar os problemas co
subministro do servizo de internet insuficiente e deficiatario?
 Contempla a Xunta de Galicia a ampliación do IES de Teis para poder
implantar todos os módulos da Familia de Imaxe Persoal da nova
normativa LOU?

Pazo do Parlamento, 12 de xuño de 2015
Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro
Deputada e Vicevoceira do G.P.Mixto do Parlamento de Galiza.
2
Asinado dixitalmente por:
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Carmen Iglesias Sueiro na data 12/06/2015 14:31:34
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Á Mesa do Parlamento
Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da
Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en comisión, relativa á situación na que se atopan as promotoras das orquestras
neste momento.
Na Galiza temos unha grande tradición cultural en base a festas patronais e de
pobo. Calcúlase que cada ano hai máis de 3000 ofertas culturas deste tipo na nosa
terra, levándose a cabo máis de 12000 actuacións de quen maioritariamente
ameniza esas celebracións, as orquestras. Estas festas teñen dous tipos de
financiacións maioritarias. Ou é o concello quen se fai cargo da organización e
dos custes da festa, ou como ocurre a gran maioría de veces asistimos a festas
que non teñen un concello detrás, senón que son organizadas por comisións de
festas de cada lugar, comisións sen ánimo de lucro e financiándose a través de
donativos que para tal fin realizan os propios veciños do lugar.
Nos últimos tempos chéganos por numerosos medios, o temor por parte das
orquestras e dos seus promotores da situación pola que pasan estas festas, que
pon en perigo a viabilidade económica das orquestras.
En concreto estas queixas veñen motivadas polos cambios na tributación á
Axencia Estatal de Administración Tributaria no sector de espectáculos da
Galiza, sobretodo no relacionado co IVE repecutido ás orquestras.
É evidente que defendemos que en todas as actividades e sectores se cumpla coas
obrigas tributarias, pero tamén que, sendo posible, se faga dun xeito que non
poña en perigo unha actividade xeradora de emprego como é ésta, chegando a
solucións a través do diálogo sempre que sexa posible.
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Por todo isto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerdas presenta a
seguinte pregunta para a súa resposta en comisión.
Sabe a Xunta da situación que denuncia o sector de espectáculos da Galiza e
máis nomeadamente as orquestras?
Está a Xunta a facer algo en relación á situación que éstos denuncian?
Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Anton Sánchez García na data 15/06/2015 12:32:09
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Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo
Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
O departamento de “publicidade e propaganda” da Xunta de Galicia ten o
seu máximo expoñente na Consellería de Economía e Industria, coa
creación continua de “imaxes de mercado” que o único que intenta é
agochar a súa incapacidade política, e o abandono das súas funcións.
Os exemplos son moitos en toda Galicia. O que hoxe nos ocupa é un feito
denunciado en múltiples ocasións polos veciños e veciñas, ao que esta
consellería fai oídos xordos. Na cidade de Vigo estase producindo o
desvalixamento do edificio da Fundación San Rosendo próximo ao
Hospital Xeral, no número 2 da rúa Filipinas.
Trátase dun inmoble de dez plantas levantadas sobre una parcela de 4.100
metros cadrados próxima ao hospital xeral que antigamente albergou unha
residencia de anciáns e ata non fai moito un centro de primaria, que a
Consellería de Educación do Goberno do Sr. Feijóo empeñouse en pechar.
Tal e como declaran os veciños/as á prensa, "coa de persoas que hai sen
fogar... pero a ruína comezou co peche do colexio. E a Xunta de Galicia,
por moito que lle pedimos que o mantivera aberto, non fixo caso”.
Pero o deterioro desta céntrica edificación podería traer consigo
consecuencias moito máis graves. A propia asociación veciñal ten alertado
do perigo que representa o depósito de gas do centro escolar. A veciñanza
afirma que o denunciaron á Consellería de Industria, xa que ese depósito
non pode estar así, pero non tiveron resposta.
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Ten coñecemento a Consellería de Economía e Industria de
denuncias dos veciños e veciñas sobre os riscos que o abandono do
inmoble sito no nº 2 da rúa Filipinas de Vigo pode supor?
2. Ten feito algunha avaliación deses riscos, nomeadamente do
depósito de gas abandonado que subministraba ao antigo centro
escolar?
3. Cal é o seu protocolo de actuación ante estes casos?
4. Ten pensado tomar algunha medida a Consellería de Economía e
Industria ante estas denuncias dos veciños/as?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Abel Losada Alvarez
José Manuel Gallego Lomba
Beatriz Sestayo Doce
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/06/2015 16:12:51
José Manuel Gallego Lomba na data 15/06/2015 16:12:58
Beatriz Sestayo Doce na data 15/06/2015 16:13:03
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Fajardo

Recouso,

deputado

pertencente

ao

Grupo

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Comisión.
Como xa denunciamos no seu día dende Alternativa Galega de Esquerda, a
entrada en vigor da Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, lonxe de
mellorar o acceso das persoas á renda de integración social de Galicia, supuxo
de facto a exclusión de milleiros de persoas como posible perceptores da
mesma, polo incremento drástico dos requisitos de acceso, sobre todo a
imposibilidade de persoas en situación de exclusión de acreditar o domicilio ou
residencia, feito que impide as persoas sen teito, as que comparten vivenda,
ou as persoas migrantes o acceso a esta prestación.
Case a metade das solicitudes son denegadas pola administración autonómica,
dato este dramático cando son evidentes os incrementos de persoas
necesitadas. Pero se a isto unimos o atraso na tramitación para coñecer a
resolución, estamos ante unha situación inaceptable que debera estar na
axenda de solución inmediatas dunha conselleira responsable, que sabemos
que non é o caso.
Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
Cal foi o número de solicitudes de RISGA rexeitadas no que vai de ano e
durante o 2014 e por que motivos?
Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.

115488

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso
Deputado do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 15/06/2015 17:38:45
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deputado

pertencente

ao
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Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Comisión.
Os datos evidencian a realidade social deste país, durante o 2014 confirmouse
que por primeira vez na historia dende que se teñen datos, o poder adquisitivo
dos pensionistas supera o dos traballadores en activo. Esta situación demostra
a consecución do obxectivo da política laboral do PP, transformar o mercado
laboral no mercado de escravos. Hoxe son decenas de miles de fogares, os
que, a pesar de ter traballo, non poden superar os limiares da pobreza.
Estas cifras non son casuais, teñen a ver coas políticas económicas
impulsadas polo PP, fiel lacaio dos poderes económicos e financeiros
internacionais, e coas consecuencias da brutal reforma laboral aprobada polo
executivo, polo que de non mudar esta situación estaremos ante a apocalipse
do mercado laboral regulado, con dereitos e como garantía dun mínimo
benestar
Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
Que medidas ten previsto adoptar o executivo galego para mellorar o poder
adquisitivo das traballadoras e traballadores?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2015.
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Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso
Deputado do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 15/06/2015 17:43:49
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As deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, integrantes do grupo
parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión V, relativa as listas de espera que se padecen nas unidades de reprodución
asistida do SERGAS.

Nun país cunha situación demográfica regresiva e cun goberno que fala de promover a
a natalidade, incluso malgastando diñeiro público en campañas publicitarias,
atopámonos coa incoherencia de coñecer a saturación que se padece nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS, cunhas listas de espera ateigadas ate o inaceptable a
causa tanto da insuficiencia dos recursos dedicados canto dos intereses espurios
favorables á converter un dereito na sanidade pública nun negocio na privada.
Malia que a sanidade pública contempla os tratamentos de reprodución asistida como
un dereito, hoxendía no SERGAS as listas de espera para poder acceder a un destes
tratamentos acadan un carácter disuasorio, con retrasos dunha magnitude inaceptable.
As unidades de reprodución asistida deben dar axeitada cobertura ás
aproximadamente 50.000 parellas galegas que sofren algunha problemática relativa a
esterilidade. Non falamos pois dunha problemática menor. Falamos dunha situación
que afecta a moitas persoas e o fai de xeito intenso, en algo da relevancia de ter unha
crianza.
A pesares da opacidade informativa da Xunta, presta sempre a ocultar o real da súa
xestión, publicouse nestes días informacións acerca dos retrasos inaceptables para
acceder a estes tratamentos. A lista de espera no CHUVI vigués alcanza os 22 meses
para a fecundación in vitro (FIV), e iso con 80 parellas agardando que se abra a axenda
do 2017 para apuntarse. Ou no hospital Materno da Coruña onde as mulleres que
solicitan cita na unidade de reprodución humana tardan un ano de media para verse co
especialista nunha primeira reunión.
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Atrancos e esperas que se alían co límite marcado na sanidade pública para acceder a
estes tratamentos: 40 anos para a fecundación in vitro ou 38 para a inseminación
artificial de doante.
Apreciase un claro consenso relativo á falla de medios suficientes para atender á
demanda nos servizos públicos: vala o exemplo da unidade reprodutiva en Vigo,
concebida para realizar 150 ciclos de FIV cando vén realizando na actualidade 385.
Demanda que en parte ao non se satisfacer en condicións na pública é obxecto de
negocio no sector privado.
A outra das consideracións críticas pasa polo solapamento de intereses dado que hai
profesionais que compaxinan o seu quefacer na pública e na privada, o que supón que
se misturen dereitos e negocios co conseguinte prexuízo para as parellas que se
achegan o sistema sanitario público e non reciben en tempo a asistencia que precisan.
Cómpre salientar que un tratamento de reprodución asistida excede as posibilidades
económicas de moitas parellas que non poden desembolsar os varios milleiros de
euros que aparellan estas terapias.
Este grupo parlamentar xa analisou de xeito crítico a pésima asignación de recursos
públicos que supón pagar campañas publicitarias para animar a natalidade cando logo
se favorece a existencia de traballadores e traballadoras con contratos que non
permiten escapar das poutas da pobreza, cando faltan escolas infantís e outros
equipamentos públicos para que tarefas de reprodución social non resten derivadas de
xeito subsidiario nas mulleres.
O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa resposta en
Comisión:
-

Coñece a Xunta a situación de saturación das listas de espera nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS? Valorou a Xunta os danos e prexuízos que se
inflixen á cidadanía que demanda un tratamento público nestas unidades e se
atopa con prazos disuasorios?

-

Vai facer públicos a Xunta os datos completos das listas de espera nas unidades
de reprodución asistida do SERGAS?

-

Cal é a relación de profesionais que compaxinan as súas actividades profesionais
na sanidade pública coa privada nestas devanditas unidades? Vai revisar a Xunta
as condicións nas que se pode exercer esa compatibilidade para que os
profesionais desas unidades escollan traballar na pública con dedicación
exclusiva ou quedarse na privada?

-

Que medidas de urxencia vai desenvolver a Xunta de Galicia para superar as
demoras inaceptables nas listas de espera?
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-

Que actuacións formulará a Xunta para garantir con carácter estrutural a non
saturación das unidades de reprodución asistida?

-

Teñen previsto dotar de máis medios (de profesionais, recursos...) ós servizos de
reprodución humana?

-

Teñen previsto dispor os medios necesarios para axilizar as probas que se
solicitan desde estas unidades para determinar a causa da infertilidade e que,
unha vez iniciado o proceso, o dilatan no tempo de xeito insostible?

-

Vai impulsar a Xunta un proceso de revisión das idades máximas para poder
acceder na sanidade pública a estes tratamentos?

En Compostela, a 17 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez
Asdo. Eva Solla Fernández

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 17/06/2015 14:51:41
Eva Solla Fernández na data 17/06/2015 14:51:45
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Emilio Vázquez Blanco, Ricardo Vicente Docasar Docasar, e María
Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.

Galicia ten unha forte tradición popular vinculada ás festas populares que
cada ano se celebran vinculadas ás parroquias. Non obstante cabe destacar
que a pesar de haber en Galicia 315 concellos, estes divídense á súa vez en
3.792 sedes eclesiásticas que conforman as denominadas parroquias.
Tan arraigada está a tradición da “festa galega” que en case todas estas
parroquias, polo menos unha vez o ano, se celebra unha festividade anual
que contén sempre unha actuación musical en directo. É por isto que o
número de verbenas en Galicia é superior a 3.000 por ano acadando a cifra
de 12.000 actuacións musicais vinculadas a estas celebracións, o que deu
lugar a unha industria musical propia e enmarcada dentro deste
conglomerado lúdico, festivo e singular que “move máis recursos e xera
máis emprego que todas as actividades musicais que se desenvolven hoxe
en Galicia”.

O xeito de organizar e sufragar estas festas responde, en máis do 90 % dos
casos, á promoción, xestión e financiamento por parte dos veciños das
respectivas parroquias, que se organizan en comisións de festas,
asociacións de veciños, etc. Este é un factor diferencial de organización das
festas en Galicia con respecto ao resto de España, xa que fóra da nosa
comunidade as festas son organizadas por organismos públicos e non
directamente polos veciños.
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É por isto que estamos asistindo a unha mobilización masiva do sector que
manifesta unha fonda preocupación pola pervivencia desta actividade
económica: dende as propias orquestras, os músicos e os promotores, que
piden que se leve a cabo unha regulación do dito sector por parte da
Administración, que teña en conta as especificidades de Galicia e que non
poña en perigo un sector que factura uns 60 millóns de euros e emprega a
máis de 7.000 persoas relacionadas co sector do espectáculo. Ademais do
impacto que estas celebracións teñen a nivel social e tamén noutros
sectores como son o turismo e a hostalería.

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

1.ª) Ten previsto o Goberno galego atender ás demandas das orquestras e
das entidades sen ánimo de lucro promotoras das festas populares?

2ª) Que valoración fai da actual incidencia da regulación de licenzas para
espectáculos, prevista na Lei 9/2013 do emprendemento e da actividade
económica?

3ª) De que xeito está sendo cumprida a devandita norma?

Pazo do Parlamento, 17 de xuño de 2015

Asinado dixitalmente por:
Emilio Vázquez Blanco na data 18/06/2015 10:14:37
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 18/06/2015 10:14:46
María Concepción Burgo López na data 18/06/2015 10:14:55
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Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a deputada Yolanda Díaz
Pérez, membros do grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión IV, relativa ás necesidades do IES Teis
de Vigo.

O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de
informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de
equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis
importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de
31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16
postos cada unha.
Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as
probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado dispón
dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de
velocidade realizadas no centro. O volume dos equipos que teñen que funcionar
simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña poder
empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de
almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e
outra vez mesmo o bloqueo dos equipos.
O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a
subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de
cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece que o cableado
existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan
severamente a capacidade das liñas ADSL do centro.
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Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e de
beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará
contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría
pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que
abranga só parte dos módulos.
Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o
vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP
básica de informática e comunicacións coa impartición do ciclo de madeira e outros
materiais.
Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión:
-

Considera axeitado a consellería de educación as condicións de espazo e de
comunicacións que ten o IES de Teis e que se aventuran para o vindeiro curso
escolar?

-

Que actuacións vai desenvolver a consellaría para procurar que as
comunicacións que empregan os equipos informáticos do centro sexan as
axeitadas ás prácticas educativas que se imparten? Vai reclamar a consellaría ás
empresas de comunicacións que presten un servizo digno?

-

Que medidas vai implementar a Xunta para garantir a ampliación dos espazos
educativos para a impartición de novos ciclos e da FP Básica?

En Compostela, a 18 de xuño do 2015.

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Asdo. Xabier Ron Fernández
Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:27:34
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Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:27:38
Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:27:44
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández e Juan Mnauel Fajardo Recouso deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda
(ESQUERDA UNIDA - ANOVA) ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta oral para resposta en
Comisión relacionada coa vacinación de tose ferina:
Dende o mes de maio de 2015, a Consellería de Sanidade ven de modificar o calendario
vacinal infantil segundo as indicacións do Ministerio por mor dun aparente
desabastecemento nos laboratorios Sanofi Pasteur e Glaxosmithkline de compontes
para a fabricación do compoñente pertúsico de diversas vacinas combinadas.
Deste xeito modifícaronse as vacinas dos 2, 4 e 6 meses de idade, pasando da vacina
pentavalente do noso calendario á hexavalente que inclúe inmunización a maiores
contra a hepatite b, feito que multiplica as doses de esta. A maiores pode modificarse
tamén a dos 18 meses e desaparece a vacina dos 6 anos (dTpa). Isto último non só
elimina o necesario recordo da tose ferina, se non o de difteria e a dose contra o tétanos.
Non hai apenas información nin para os usuarios e usuarias nin para o persoal, que
descoñece cando vai poder modificarse esta situación e cales son os motivos reais, alén
de que se comunicase a modificación do calendario. De feito, trátase a modificación do
calendario coma “transitoria”, sen aclarar “transitoria a que”, mentres que ao mesmo
tempo o documento enviado pola Consellería admite que descoñece canto tempo se vai
prolongar a situación.
É pouco recomendable modificar a pauta vacinal retrasando inmunizacións necesarias,
pero ademáis resulta preocupante que esta ausencia da vacinación elimine non só o
reforzo de tose ferina, se non, as doses de outras enfermidades.
Ante estes feitos, Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA- ANOVA)
pregunta:
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1.- Canto tempo estima a Consellería que poida durar o desabastecemento?
2.- Que xestións están a realizar dende Galicia e o Ministerio para solventar esta
situación?
3.- Van estudar a sustitución da vacina dos 6 anos para administrar as doses de tétanos
e difteria?
4.- Como valoran esta situación dende o punto de vista da Saúde Pública?
5.- Consideran que podería terse previsto por parte dos laboratorios? Que
responsabilidades se lles van esixir?
6.- Que medidas van adoptar para informar ás familias?

Compostela, 18 de xuño de 2015.

Asdo. Eva Solla Fernández
Juan Manuel Fajardo Recouso
Deputados do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 18/06/2015 17:18:22

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 18/06/2015 17:18:32
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e
deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión, relativa á intención de suprimir un pediatra no centro de
saúde de Pontedeume.

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están
provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están
aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención
primaria, e en todo o territorio galego.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada.
Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Pontedeume no
que ata o de agora había dous profesionais de pediatría, que pasaban consulta en horario
de mañá e de tarde. Estes profesionais atenden aos nen@s dos concellos de Pontedeume
e Cabanas, e un día á semana, os venres, o de horario de tarde, pasa consulta no
concello de Monfero.
Diversas informacións indican que a Consellaría de Sanidade ten a intención de
suprimir a praza de pediatría no horario de tarde do centro de saúde de Pontedeume.
Se isto se confirma, significaría un grande prexuízo para a poboación infantil da
zona que atende. Primeiro polos problemas de conciliación que suporía ao quedar só
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OFICINA PARLAMENTAR

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

consulta de pediatría en horario de mañá, e segundo pola saturación que de seguro se
produciría na consulta de mañá, ao ter que asumir un único pediatra a carga de traballo
que ata o de agora desempeñan dous profesionais. Un servizo que xa na actualidade
non está a dar citas para realizar as revisións periódicas d@s nen@s, facendo a
indicación a quen a demanda que pregunten a finais de xullo.
A poboación infantil do concello de Monfero tamén se verá gravemente
prexudicada, ao suprimirse a xa única e insuficiente consulta semanal, Monfero está a
35/40 quilómetros de Pontedeume co que lles vai obrigar a percorrer esa distancia para
as consultas ordinarias.

A saúde é un dereito fundamental, e máis cando son nen@s @s afectad@s, e
polo tanto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera inaceptábel o
recorte de persoal e polo tanto a intención de eliminar unha praza de pediatría do centro
de saúde de Pontedeume, e por isto formulamos as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en en comisión:
-Cal é a razón da supresión da praza de pediatría en horario de tarde do centro
de saúde de Pontedeume?
-Ten avaliado a tremenda repercusión negativa que esta decisión vai supoñer
para a poboación infantil da zona que atende?
-Coida a Consellaría que un só pediatra pode atender a toda a poboación infantil
adscrita ao centro de saúde de Pontedeume?
-Son conscientes da máis que previsíbel saturación que se vai a producir no
servizo?
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-Parécelles de recibo que @s nen@s de Monfero teñan que desprazarse arredor
de 40 quilómetros para acudir ao pediatra?
-Coida que se pode prestar unha atención sanitaria de calidade cos continuos
recortes en persoal que están a realizar desde a Consellaría de Sanidade?

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Monserrat Prado Cores na data 18/06/2015 18:23:48

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/06/2015 18:23:54
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do grupo parlamentario da Alternativa
Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, relativa ás irregularidades
cometidas no proceso de selección de persoal para o parque de bombeiros do
consorcio provincial de Lugo en Monforte.

A opacidade e falla de transparencia que rexen nos privatizados parques comarcais de
bombeiros teñen entre as vítimas preferentes a indesexable conculcación dos criterios
de igualdade, mérito e capacidade que deben presidir a selección de persoal para a
atención dun servizo público básico como é o caso que nos ocupa.
As denuncias presentadas no 2012 por parte dun grupo de traballadores participantes
no proceso de selección persoal para o parque comarcal de bombeiros de Monforte de
Lemos –denuncia que obra en poder do xulgado do penal número 3 de Lugo –
obtiveron o refrendo do Valedor do Pobo que no seu último informe recollía un
comentario crítico dada a non aceptación por parte da concesionaria do servizo UTE
Hasa-Natutecnia, - unha das empresas de cabeceira que ten o PP para privatizar estes
servizos públicos básicos - da recomendación formulada polo Valedor.
O valedor formulou a recomendación de proceder a publicitar debidamente as
puntuacións acadadas polos participantes no proceso selectivo para o parque de
bombeiros de Monforte do 2012, e a apertura do oportuno trámite de alegacións ás
persoas interesadas, mesmo a retroacción do procedemento no caso de se apreciaren
incorreccións nas cualificacións finais obtidas.
A mínima rectificación que comunica de xeito tardío o consorcio é que terá en conta
para futuros procesos esa recomendación formulada, pero cala que rectificacións, de
as houber, acometerá para o proceso selectivo obxecto da reclamación.
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Atopámonos pois diante dun exemplo paradigmático dos vicios provocados polas
privatizacións a empresas amigas dos gobernantes: a selección de persoal a realiza a
empresa concesionaria acolléndose o principio da arbitrariedade; a administración
pública ao traverso do Consorcio fai deixación dos principios de igualdade, mérito e
capacidade para que se provea o persoal que vai desempeñar un servizo público
básico; o Valedor chama a atención das incorreccións cometidas e o asunto anda nos
tribunais. Nese río revolto só gañan os empresarios amigos desta administración.
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:
-

Que valoración realiza a Xunta da actuación do Consorcio neste procedemento
selectivo denunciado nos tribunais?

-

Que actuacións vai desenvolver a Xunta como parte integrante do Consorcio
para facer cumprir a recomendación formulada polo Valedor do Pobo?

-

Vai correxir a Xunta a práctica do Consorcio neste caso concreto de maneira que
se aperture o oportuno trámite de alegacións ás persoas interesadas, mesmo a
retroacción do procedemento no caso de se apreciaren incorreccións nas
cualificacións finais obtidas?

-

Segue a soster a Xunta que privatizar os servizos dos parques comarcais de
bombeiros é a mellor fórmula para garantir o servizo público básico que
supoñen e para que a selección de persoas se realice de xeito obxectivo,
atendendo ao mérito, á igualdade e á capacidade?

En Compostela, a 12 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 12/06/2015 13:21:53
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Carlos González Santín, José Luis Méndez Romeu e José
Antonio Sánchez Bugallo, deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento dos Socialistas de Galicia, presentan ante
esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
Na información facilitada polo Banco de España sobre o déficit
excesivo, figura para a Comunidade Autónoma de Galicia una débeda
das súas empresas públicas por importe global de 44 millóns de euros
para o primeiro trimestre de 2015; ou de 47 millóns de euros a finais do
2014.
Ditas contías resultan en todo caso moi inferiores ás que efectivamente
existen no conxunto das sociedades mercantís galegas; xa que, segundo
a propia información facilitada pola Xunta de Galicia na última
documentación orzamentaria, estas débedas, segundo o balance
estimado para finais de 2014, se situarían na orde dos 500 millóns de
euros. Destacando neste sentido as empresas públicas SPI, cunha
débeda a longo prazo de 330 millóns de euros; Xestur, cunha débeda a
longo prazo de 136 millóns de euros; ou SOGAMA, cunha débeda a
longo prazo de 27 millóns de euros.
Estas diferenzas tan apreciables deben ser clarificadas pola Xunta de
Galicia, polo que se pregunta:
1.ª) Que explicación ofrece ao respecto de contías tan dispares?
2.ª) No seu caso, que empresas son incluídas a efectos dos datos
ofrecidos polo Banco de España e cales non ?
3.ª) Por que motivos ?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Juan Carlos González Santín
José Luis Méndez Romeu
José Antonio Sánchez Bugallo
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Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Carlos González Santín na data 15/06/2015 14:27:22
Jose Luis Méndez Romeu na data 15/06/2015 14:27:32
José Antonio Sánchez Bugallo na data 15/06/2015 14:27:49
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio
Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
Se un circula polas estradas de Galicia, observa fumigacións
indiscriminadas, aplicacións masivas de fitosanitarios de acción herbicida
sobre quilómetros e quilómetros das redes de vías férreas e estradas estatal,
autonómica e provinciais.
Descoñécense se tales fumigacións foron realizadas con produtos
autorizados pola lexislación vixente e se foron coñecidas e autorizadas pola
Xunta de Galicia.
A propia Sociedade Galega de Historia Natural ten manifestado a
diferentes institucións a súa preocupación, tendo en conta,
fundamentalmente, as especiais características do rural galego
(explotacións agrícolas familiares para autoconsumo, multitude de
mananciais e pozos empregados para consumo humano, gando en réxime
extensivo ou explotacións apícolas dispersas).
Din que, aínda que habitualmente se aplica unha mestura de varios
produtos, o herbicida máis utilizado nestes tratamentos é o glifosato,
respecto ao que existen dúbidas razoables sobre a súa presunta inocuidade
segundo os últimos estudos da OMS.
Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar
cáncer en animales y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad
en humanos (linfoma no Hodgkin).
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Son coñecidas pola
indiscriminadas?

Xunta

de

Galicia

estas

fumigacións
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Partido dos
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de Galicia

2. Son autorizadas pola Xunta de Galicia estas fumigacións
indiscriminadas?
3. Foron realizadas con produtos autorizados pola lexislación vixente?
4. Sabe o Goberno se o herbicida utilizado nestes tratamentos foi o
glifosato?
5. Ten coñecemento o Goberno de posibles danos ambientais ou para a
saúde?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/06/2015 10:23:24
Raúl Fernández Fernández na data 16/06/2015 10:23:32
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/06/2015 10:24:14
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio
Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
A cortadera -tamén chamada herba da pampa- chegou a España como
planta de xardín na década dos anos 80 e, así, foise expandindo por toda
Galicia.
Esta especie exótica procedente da Arxentina é invasora, expándese con
facilidade e, cando prende as súas raíces, estas se incrustan na terra de
maneira moi profunda. A maiores, supón unha grave ameaza para a
conservación da biodiversidade.
Os científicos advirten de que, canto máis tarde se actúe, maior será o custo
para a súa eliminación, xa que a dinámica de crecemento desta especie é
moi rápida. Din que cortar os plumeiros que ten a planta supón tan so un
parche, porque volven saír e, en todo caso, se debe facer entre finais de
agosto e principios de setembro, antes de que se formen as sementes.
Aos expertos preocúpalles especialmente a súa capacidade para cambiar de
hábitat: aínda que comezou a xerminar en chans empobrecidos, está
empezando a entrar en zonas máis delicadas, como pastizais ou marismas,
incluso nos bosques novos, onde aumenta o risco de incendio pola
acumulación de follas e penachos; a maiores, como outras gramíneas, pode
provocar alerxias.
A súa erradicación esixe un importante desembolso, de entre 2 e 10 euros
por planta. O método máis utilizado, con herbicidas, costa uns 4.200 euros
por hectárea, segundo a experiencia realizada en Asturias. E fan falla dúas
aplicacións.
É unha ameaza para as especies silvestres. É unha planta agresiva que
ocupa o espazo que corresponde a outras. Supón unha gran perda para a
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biodiversidade e para a paisaxe, que tende a homoxeneizarse. Paga a pena
afrontar o gasto para o Goberno da Xunta de Galicia?
No ano 2010, a Comisión 7ª acordaba por unanimidade:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1º Prohibir o seu uso.
2º Deseñar un plan de erradicación e control.
3º Instar ao Ministerio de Fomento do Goberno do Estado a deseñar un
plan de eliminación das medianas das autoestradas de Galicia.
No ano 2013, a Comisión 2ª acordaba, de novo por unanimidade, instar ao
Goberno a:
1º Prohibir o seu uso como planta ornamental.
2º Iniciar, de inmediato, un plan de erradicación e control dela en toda a
comunidade autónoma.
Estamos en 2015. O Goberno segue a non facer nada e a ningunear a este
Parlamento, incluído ao seu propio grupo parlamentario.
E, en resposta de marzo deste ano, fala de “algunhas actividades de
xestión”...”en distintos espazos naturais”...”subvencións a distintas
entidades locais”...”apoio a iniciativas de ONG ou mesmo nos campos de
traballo para a xuventude”...Incluso ten a desfachatez de falar das
infraestruturas viarias e concluír dicindo que “todos os anos se realiza unha
campaña de erradicación desta especie, arrincando o bulbo, eliminando
aquelas plantas que poidan incidir na seguridade viaria”. É que a Dirección
Xeral de Conservación da Natureza non entende nada de nada?
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Vai cumprir o Goberno da Xunta de Galicia os seus (reiterados)
compromisos parlamentarios de iniciar, de inmediato, un plan de
erradicación e control da cortadera en toda a Comunidade
Autónoma?
2. É realmente prioritario para o Goberno afrontar o gasto de
erradicación da cortadera -tamén chamada herba da pampa-?
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3. Cando vai instar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do
goberno do Estado a deseñar un plan de eliminación da cortadera das
autoestradas de Galicia?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2015
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/06/2015 10:27:14
Raúl Fernández Fernández na data 16/06/2015 10:27:24
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/06/2015 10:27:30
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

As deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, integrantes do grupo
parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 157
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta
escrita, relativa as listas de espera que se padecen nas unidades de reprodución
asistida do SERGAS.

Nun país cunha situación demográfica regresiva e cun goberno que fala de promover a
a natalidade, incluso malgastando diñeiro público en campañas publicitarias,
atopámonos coa incoherencia de coñecer a saturación que se padece nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS, cunhas listas de espera ateigadas ate o inaceptable a
causa tanto da insuficiencia dos recursos dedicados canto dos intereses espurios
favorables á converter un dereito na sanidade pública nun negocio na privada.
Malia que a sanidade pública contempla os tratamentos de reprodución asistida como
un dereito, hoxendía no SERGAS as listas de espera para poder acceder a un destes
tratamentos acadan un carácter disuasorio, con retrasos dunha magnitude inaceptable.
As unidades de reprodución asistida deben dar axeitada cobertura ás
aproximadamente 50.000 parellas galegas que sofren algunha problemática relativa a
esterilidade. Non falamos pois dunha problemática menor. Falamos dunha situación
que afecta a moitas persoas e o fai de xeito intenso, en algo da relevancia de ter unha
crianza.
A pesares da opacidade informativa da Xunta, presta sempre a ocultar o real da súa
xestión, publicouse nestes días informacións acerca dos retrasos inaceptables para
acceder a estes tratamentos. A lista de espera no CHUVI vigués alcanza os 22 meses
para a fecundación in vitro (FIV), e iso con 80 parellas agardando que se abra a axenda
do 2017 para apuntarse. Ou no hospital Materno da Coruña onde as mulleres que
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solicitan cita na unidade de reprodución humana tardan un ano de media para verse co
especialista nunha primeira reunión.
Atrancos e esperas que se alían co límite marcado na sanidade pública para acceder a
estes tratamentos: 40 anos para a fecundación in vitro ou 38 para a inseminación
artificial de doante.
Apreciase un claro consenso relativo á falla de medios suficientes para atender á
demanda nos servizos públicos: vala o exemplo da unidade reprodutiva en Vigo,
concebida para realizar 150 ciclos de FIV cando vén realizando na actualidade 385.
Demanda que en parte ao non se satisfacer en condicións na pública é obxecto de
negocio no sector privado.
A outra das consideracións críticas pasa polo solapamento de intereses dado que hai
profesionais que compaxinan o seu quefacer na pública e na privada, o que supón que
se misturen dereitos e negocios co conseguinte prexuízo para as parellas que se
achegan o sistema sanitario público e non reciben en tempo a asistencia que precisan.
Cómpre salientar que un tratamento de reprodución asistida excede as posibilidades
económicas de moitas parellas que non poden desembolsar os varios milleiros de
euros que aparellan estas terapias.
Este grupo parlamentar xa analisou de xeito crítico a pésima asignación de recursos
públicos que supón pagar campañas publicitarias para animar a natalidade cando logo
se favorece a existencia de traballadores e traballadoras con contratos que non
permiten escapar das poutas da pobreza, cando faltan escolas infantís e outros
equipamentos públicos para que tarefas de reprodución social non resten derivadas de
xeito subsidiario nas mulleres.
O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:
-

Coñece a Xunta a situación de saturación das listas de espera nas unidades de
reprodución asistida do SERGAS? Valorou a Xunta os danos e prexuízos que se
inflixen á cidadanía que demanda un tratamento público nestas unidades e se
atopa con prazos disuasorios?

-

Vai facer públicos a Xunta os datos completos das listas de espera nas unidades
de reprodución asistida do SERGAS?

-

Cal é a relación de profesionais que compaxinan as súas actividades profesionais
na sanidade pública coa privada nestas devanditas unidades? Vai revisar a Xunta
as condicións nas que se pode exercer esa compatibilidade para que os
profesionais desas unidades escollan traballar na pública con dedicación
exclusiva ou quedarse na privada?
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-

Que medidas de urxencia vai desenvolver a Xunta de Galicia para superar as
demoras inaceptables nas listas de espera?

-

Que actuacións formulará a Xunta para garantir con carácter estrutural a non
saturación das unidades de reprodución asistida?

-

Teñen previsto dotar de máis medios (de profesionais, recursos...) ós servizos de
reprodución humana? Cales?

-

Teñen previsto dispor os medios necesarios para axilizar as probas que se
solicitan desde estas unidades para determinar a causa da infertilidade e que,
unha vez iniciado o proceso, o dilatan no tempo de xeito insostible? Que
medios?

-

Vai impulsar a Xunta un proceso de revisión das idades máximas para poder
acceder na sanidade pública a estes tratamentos?

En Compostela, a 17 de xuño do 2015.

Asdo. Yolanda Díaz Pérez
Asdo. Eva Solla Fernández

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 17/06/2015 14:53:36
Yolanda Díaz Pérez na data 17/06/2015 14:53:40

115516

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a deputada Yolanda Díaz
Pérez, membros do grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao
abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita, relativa ás necesidades do IES Teis de Vigo.

O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de
informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de
equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis
importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de
31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16
postos cada unha.
Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as
probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado dispón
dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de
velocidade realizadas no centro. O volume dos equipos que teñen que funcionar
simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña poder
empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de
almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e
outra vez mesmo o bloqueo dos equipos.
O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a
subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de
cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece que o cableado
existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan
severamente a capacidade das liñas ADSL do centro.
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Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e de
beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará
contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría
pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que
abranga só parte dos módulos.
Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o
vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP
básica de informática e comunicacións coa impartición do ciclo de madeira e outros
materiais.
Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita:
-

Considera axeitado a consellería de educación as condicións de espazo e de
comunicacións que ten o IES de Teis e que se aventuran para o vindeiro curso
escolar?

-

Que actuacións vai desenvolver a consellaría para procurar que as
comunicacións que empregan os equipos informáticos do centro sexan as
axeitadas ás prácticas educativas que se imparten? Vai reclamar a consellaría ás
empresas de comunicacións que presten un servizo digno?

-

Que medidas vai implementar a Xunta para garantir a ampliación dos espazos
educativos para a impartición de novos ciclos e da FP Básica?

En Compostela, a 18 de xuño do 2015.

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Asdo. Xabier Ron Fernández
Asdo. Yolanda Díaz Pérez

Asinado dixitalmente por:
Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:49:32
Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:49:35
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Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:49:41
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e
deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa
resposta escrita, relativa á intención de suprimir un pediatra no centro de saúde de
Pontedeume.

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están
provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están
aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención
primaria, e en todo o territorio galego.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada.
Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Pontedeume no
que ata o de agora había dous profesionais de pediatría, que pasaban consulta en horario
de mañá e de tarde. Estes profesionais atenden aos nen@s dos concellos de Pontedeume
e Cabanas, e un día á semana, os venres, o de horario de tarde, pasa consulta no
concello de Monfero.
Diversas informacións indican que a Consellaría de Sanidade ten a intención de
suprimir a praza de pediatría no horario de tarde do centro de saúde de Pontedeume.
Se isto se confirma, significaría un grande prexuízo para a poboación infantil da
zona que atende. Primeiro polos problemas de conciliación que suporía ao quedar só
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consulta de pediatría en horario de mañá, e segundo pola saturación que de seguro se
produciría na consulta de mañá, ao ter que asumir un único pediatra a carga de traballo
que ata o de agora desempeñan dous profesionais. Un servizo que xa na actualidade
non está a dar citas para realizar as revisións periódicas d@s nen@s, facendo a
indicación a quen a demanda que pregunten a finais de xullo.
A poboación infantil do concello de Monfero tamén se verá gravemente
prexudicada, ao suprimirse a xa única e insuficiente consulta semanal, Monfero está a
35/40 quilómetros de Pontedeume co que lles vai obrigar a percorrer esa distancia para
as consultas ordinarias.

A saúde é un dereito fundamental, e máis cando son nen@s @s afectad@s, e
polo tanto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera inaceptábel o
recorte de persoal e polo tanto a intención de eliminar unha praza de pediatría do centro
de saúde de Pontedeume, e por isto formulamos as seguintes preguntas para a súa
resposta escrita:
-Cal é a razón da supresión da praza de pediatría en horario de tarde do centro
de saúde de Pontedeume?
-Ten avaliado a tremenda repercusión negativa que esta decisión vai supoñer
para a poboación infantil da zona que atende?
-Coida a Consellaría que un só pediatra pode atender a toda a poboación infantil
adscrita ao centro de saúde de Pontedeume?
-Son conscientes da máis que previsíbel saturación que se vai a producir no
servizo?
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-Parécelles de recibo que @s nen@s de Monfero teñan que desprazarse arredor
de 40 quilómetros para acudir ao pediatra?
-Coida que se pode prestar unha atención sanitaria de calidade cos continuos
recortes en persoal que están a realizar desde a Consellaría de Sanidade?

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Monserrat Prado Cores na data 18/06/2015 18:24:35

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/06/2015 18:24:40
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Grupo Parlamentario

Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do
seu portavoz, comunica a esa Mesa os deputados que ocuparan as
vacantes producidas na:

Comisión do Regulamento

Alta:

Juan Carlos González Santín

Suplente deputación permanente:

Alta:

Manuel Gallego Lomba

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015
Asdo.: José Luis Méndez Romeu
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 12:17:24
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