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ı 14501 (10/POC-002696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre o balance do Goberno galego en relación co desenvolvemento da actual campaña de pre-
vención e extinción de incendios forestais e o grao de cumprimento do Pladiga, así como a súa opi-
nión respecto da adaptación do persoal contratado, os modelos de contratación e a dotación de
medios ás necesidades do servizo 47798

ı 14508 (10/POC-002698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a información do Goberno galego referida á situación xerada en Moaña tras a contratación
pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda da explotación de servizos públicos de transporte re-
gular de viaxeiros, a súa opinión en relación co funcionamento das liñas existentes e as razóns da
perda de frecuencias e paradas, así como as súas previsións ao respecto 47800

ı 14518 (10/POC-002699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación das novas concesións do trans-
porte público e o traballo realizado polas empresas adxudicatarias dos estudos previos, os datos
referidos ás alegacións presentadas e a tramitación das solicitudes de cambios formuladas polos
concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así como as medidas previstas para corrixir
o seu impacto 47805

ı 14521 (10/POC-002700)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a elabora-
ción da Estratexia da cultura de Galicia 2021 que garanta a preservación e difusión da cultura galega

47809
ı 14523 (10/POC-002701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación cos
resultados da participación dos centros educativos nos programas Plurinfantil, Bachibac e Estrela
PluriFP, as actuacións previstas para a súa mellora e o alcance dos obxectivos da Estratexia galega
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de linguas estranxeiras 2020, así como a posta en marcha dalgún tipo de avaliación para o coñece-
mento da mellora na competencia lingüística do alumnado participante 47811

ı 14527 (10/POC-002702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa existencia dos elementos normativos necesarios
para a consideración do impacto paisaxístico na instalación de parques eólicos, a necesidade de
implementar unhas directrices para ese fin e a instalación dos parques eólicos de Pena Forcada-
Castasol II, no concello de Laxe, e de Mouriños, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas, así
como a súa valoración respecto da non percepción polo Concello de Laxe de ningún recurso do
Fondo de Compensación Ambiental e da exención da empresa do pagamento do canon eólico

47814
ı 14606 (10/POC-002703)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego dende marzo de 2017 para impulsar e axilizar
o soterramento da liña de alta tensión no barrio pontevedrés de Monte Porreiro, o mantemento
de xuntanzas con Unión Fenosa para ese fin e a súa información en relación coa existencia e a tra-
mitación dun anteproxecto para a súa execución no período 2018-2020, así como as xestións pre-
vistas ao respecto 47818

ı 14639 (10/POC-002704)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da súa política de fomento da especialización dos
campus universitarios 47822

ı 14642 (10/POC-002705)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da elaboración da Estratexia galega de
loita contra o cambio climático e transición enerxética 2050, así como a súa opinión en relación coa
coincidencia das políticas desenvolvidas nos últimos anos con ese obxectivo e a incidencia da súa
priorización nos modelos de infraestruturas, de transporte, da xestión de residuos ou no sector
agroalimentario 47824

ı 14643 (10/POC-002706)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural respecto da emisión dun informe negativo en
relación cos proxectos mineiros de extracción de seixo promovidos por Erimsa nos concellos de
Frades, Mesía, Oroso e Ordes 47827

ı 14644 (10/POC-002707)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e 4 máis
Sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co financia-
mento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así como a
modificación do Real decreto 707/2015, para os efectos de amparar a axuda e o financiamento di-
recto de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos 47829

ı 14645 (10/POC-002708)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa execución da vía de alta capacidade Tui-A
Guarda, así como a valoración para o tramo central comprendido entre Goián e Areas doutras al-
ternativas diferentes ás do proxecto de construción do ano 2011 47837

ı 14649 (10/POC-002709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a localización e a actividade da planta de almacenamento e valorización de residuos indus-
triais situada no lugar da Furoca, na parroquia de San Paio, no concello de Coristanco 47839

ı 14666 (10/POC-002710)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para a implantación do servizo ferroviario de
proximidade na liña A Coruña-Ferrol e a súa opinión respecto da transferencia a Galicia das com-
petencias para este tipo de servizos, así como o financiamento suficiente para o seu desenvolve-
mento e mantemento 47843

ı 14692 (10/POC-002711)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural en relación coa apertura dunha liña de axudas
para indemnizar os agricultores e gandeiros afectados polo pedrazo caído o día 27 de agosto de
2017 en determinadas comarcas da provincia de Ourense, así como a súa avaliación respecto dos
danos ocasionados 47845

ı 14697 (10/POC-002712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos danos ocasionados polo pedrazo
o día 27 de agosto de 2017 nas vendimas dos viticultores do territorio da denominación de orixe
Ribeiro, así como as súas previsións respecto da súa compensación 47847

ı 14700 (10/POC-002713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas carencias en materia de atención pediá-
trica existentes no concello de Oleiros, así como as súas previsións respecto da dotación dun ser-
vizo de pediatría ao Centro de Saúde da Covada e o reforzo dese servizo no Centro de Saúde de
Santa Cruz 47850

ı 14701 (10/POC-002714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos á semente de moluscos bivalvos que se está a importar con destino aos
bancos marisqueiros de Galicia, a existencia de demanda do sector marisqueiro para a súa produ-
ción e as previsións da Consellería do Mar respecto da instalación de criadeiros no litoral galego,
así como o número dos existentes na actualidade, a súa localización e funcionamento 47854

ı 14703 (10/POC-002715)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os compromisos que vai adquirir a Xunta de Galicia para a construción do Auditorio Municipal
de Moaña, as súas previsións en relación coa consignación do orzamento necesario para ese fin e
as actuacións levadas a cabo para completar as infraestruturas básicas dos concellos de menos de
20.000 habitantes, así como a súa opinión respecto da necesidade de dotar dun auditorio os con-
cellos semellantes ao de Moaña 47857

ı 14705 (10/POC-002717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego en relación cos
despedimentos de traballadores levados a cabo por unha empresa situada en Teis, en Vigo, dedi-
cada á fabricación de chemineas de aluminio, así como os datos referidos ás axudas públicas con-
cedidas a esa empresa 47861

ı 14709 (10/POC-002718)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para o mantemento das diferenzas existentes entre os vinte e
catro grupos de emerxencias supramunicipais no referido ás probas de acceso, á situación e con-
dicións laborais, á formación específica e aos protocolos de actuación 47865

ı 14717 (10/POC-002719)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ter presentado ningunha solicitude diante do Instituto
Social da Mariña para a inclusión dos colectivos de percebeiros, mariscadores, redeiras e outros
que non realizan a súa actividade a bordo de embarcacións e susceptibles de sufriren accidentes
na lexislación estatal que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do mar,
as actuacións levadas a cabo para ese fin e as previsións ao respecto 47869
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ı 14780 (10/POC-002720)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización
de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello
de Arteixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada
a proximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao
respecto 47874

ı 14785 (10/POC-002721)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co descenso que presenta o número de embar-
cacións destinadas á pesca e ao marisqueo rexistradas en Galicia nos últimos oito anos, o desen-
volvemento das políticas necesarias para garantir o futuro do sector e as medidas que está a levar
a cabo para reverter esta tendencia 47879

ı 14787 (10/POC-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a data límite que fixa a Xunta de Galicia para acadar o saneamento integral das rías galegas

47882
ı 14789 (10/POC-002723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cunha posible privatización da lonxa de Vigo, así
como a súa opinión referida á xestión levada a cabo pola Autoridade Portuaria de Vigo ao respecto

47884
ı 14811 (10/POC-002724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a garantía do cumprimento na actualidade das cláusulas sociais reflectidas nas diferentes
concesións de saltos hidroeléctricos, a relación das que rematan nos próximos tres anos e a dispo-
ñibilidade polo Goberno galego de información completa referida ás condicións de concesión dos
existentes, así como as actuacións previstas para o aproveitamento público dos saltos ao remate
da súa concesión 47887

ı 14803 (10/POC-002725)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da ve-
ciñanza do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de
65 anos 47892

ı 14814 (10/POC-002726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa cobertura das prazas vacantes no Servizo
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais na provincia de Ourense e a posta en marcha
de medidas de coordinación entre os diferentes corpos antiincendios específicas para a provincia,
así como as medidas adoptadas no último ano para a mellora dos equipos de protección individual
e das condicións laborais dos traballadores 47896

ı 14857 (10/POC-002727)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre o estado de tramitación do contrato para a redacción dos proxectos de construción inseridos
no Plan de sendas de Galicia para a comarca de Pontevedra, o calendario previsto para o inicio das
obras e o investimento que se vai realizar 47899

ı 14858 (10/POC-002728)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto
Galego da Vivenda e Solo no casco vello de Betanzos 47901

ı 14894 (10/POC-002729)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para a reparación dos danos causados
polas obras do AVE nas estradas ourensás, a realización dalgunha avaliación do seu custo, e en par-
ticular na comarca de Monterrei, así como as demandas realizadas e previstas ao Goberno central
ao respecto 47903

ı 14898 (10/POC-002730)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a evolución do tráfico da rede de estradas autonómica, e en particular o tráfico que están a
rexistrar as vías de alta capacidade postas en funcionamento nos últimos anos 47907

ı 14904 (10/POC-002731)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para evitar o impacto da pro-
xección dunha planta de produción de asfalto na canteira de Bouzas, no concello de Xinzo de
Limia, nas condicións ambientais, poboacionais e agropecuarias do contorno, así como na zona
ZEPA próxima, a realización dalgunha avaliación ao respecto e a garantía da axeitada xestión
dos residuos 47909

ı 14907 (10/POC-002732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da aplicación do Real decreto
900/2015, polo que se regula o autoconsumo de enerxía eléctrica, a demanda que vai realizar ao
Goberno central e as actuacións que vai levar a cabo ao respecto 47913

ı 14908 (10/POC-002733)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Villares Naveira, Luis
Sobre o modelo da Xunta de Galicia para avanzar cara á reutilización e reciclaxe dos pneumáticos
usados, o estado actual dos vertedoiros incontrolados deste tipo de materiais en relación co ano
2016 e o número de toneladas tratadas nunha planta de reciclaxe, así como as actuacións previstas
para súa retirada do medio rural 47918

ı 14911 (10/POC-002734)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a situación en que se atopa a creación dos dous centros de referencia para a atención da in-
terrupción voluntaria do embarazo comprometidos polo Goberno galego, as medidas adoptadas
para garantir unha atención axeitada ás mulleres neses casos e os medios profesionais que vai des-
tinar ao medio rural para evitar discriminacións xeográficas na satisfacción dese dereito 47921

ı 14913 (10/POC-002735)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario
en relación coa violencia de xénero no medio rural 47925

ı 14915 (10/POC-002736)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as campañas de información e sensibilización en materia de violencia de xénero, dirixidas á
mocidade, previstas polo Goberno galego para o ano 2017, o contido da formación especializada
na materia que vai recibir o persoal que intervén nos procesos xudiciais e as medidas que vai adop-
tar para protexer a intimidade das mulleres denunciantes no momento do acceso aos recursos das
administracións públicas 47928

ı 14917 (10/POC-002737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co incremento da dotación de medios do Insti-
tuto Galego de Consumo para a posta en marcha de mecanismos de control e prestación de ase-
soramento ás persoas consumidoras respecto dos produtos financeiros emitidos pola entidades
bancarias para os clientes, así como a súa comercialización, e as iniciativas desenvolvidas ou pre-
vistas en materia de consumo na materia 47931

ı 14918 (10/POC-002738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa atención da cirurxía pediátrica en Ourense

47935
ı 14342 – 15265 (10/POC-002647)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para protexer e implementar a in-
dustria da cervexa artesá galega, e o motivo de que non exista lexislación específica ao respecto

47790
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

ı 14513 (10/PRE-004852)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación das novas concesións do trans-
porte público e o traballo realizado polas empresas adxudicatarias dos estudos previos, os datos
referidos ás alegacións presentadas e a tramitación das solicitudes de cambios formuladas polos
concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así como as medidas previstas para corrixir
o seu impacto 47939

ı 14525 (10/PRE-004853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación cos
resultados da participación dos centros educativos nos programas Plurinfantil, Bachibac e Estrela
PluriFP, as actuacións previstas para a súa mellora e o alcance dos obxectivos da Estratexia galega
de linguas estranxeiras 2020, así como a posta en marcha dalgún tipo de avaliación para o coñece-
mento da mellora na competencia lingüística do alumnado participante 47943

ı 14699 (10/PRE-004854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o tipo de medidas adoptadas polo Goberno galego para avaliar e reparar os danos e as per-
das ocasionadas polo pedrazo o día 27 de agosto de 2017 nas vendimas dos viticultores do territorio
da denominación de orixe Ribeiro 47946

ı 14711 (10/PRE-004855)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para o mantemento das diferenzas existentes entre os vinte e
catro grupos de emerxencias supramunicipais no referido ás probas de acceso, á situación e con-
dicións laborais, á formación específica e aos protocolos de actuación 47949

ı 14719 (10/PRE-004856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para non ter presentado ningunha solicitude diante do Instituto
Social da Mariña para a inclusión dos colectivos de percebeiros, mariscadores, redeiras e outros
que non realizan a súa actividade a bordo de embarcacións e susceptibles de sufriren accidentes
na lexislación estatal que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do mar,
as actuacións levadas a cabo para ese fin e as previsións ao respecto 47953

ı 14782 (10/PRE-004857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización
de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello
de Arteixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada
a proximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao
respecto 47958

ı 14805 (10/PRE-004858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da ve-
ciñanza do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de
65 anos 47963

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 12 de setembro de 2017, ás 10.00 horas) 47792
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 14501 (10/POC-002696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre o balance do Goberno galego en relación co desenvolvemento da actual campaña de pre-
vención e extinción de incendios forestais e o grao de cumprimento do Pladiga, así como a súa opi-
nión respecto da adaptación do persoal contratado, os modelos de contratación e a dotación de
medios ás necesidades do servizo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 14508 (10/POC-002698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a información do Goberno galego referida á situación xerada en Moaña tras a contratación
pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda da explotación de servizos públicos de transporte re-
gular de viaxeiros, a súa opinión en relación co funcionamento das liñas existentes e as razóns da
perda de frecuencias e paradas, así como as súas previsións ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14518 (10/POC-002699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación das novas concesións do trans-
porte público e o traballo realizado polas empresas adxudicatarias dos estudos previos, os datos
referidos ás alegacións presentadas e a tramitación das solicitudes de cambios formuladas polos
concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así como as medidas previstas para corrixir
o seu impacto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14521 (10/POC-002700)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a elabo-
ración da Estratexia da cultura de Galicia 2021 que garanta a preservación e difusión da cultura ga-
lega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 14523 (10/POC-002701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación cos
resultados da participación dos centros educativos nos programas Plurinfantil, Bachibac e Estrela
PluriFP, as actuacións previstas para a súa mellora e o alcance dos obxectivos da Estratexia galega
de linguas estranxeiras 2020, así como a posta en marcha dalgún tipo de avaliación para o coñece-
mento da mellora na competencia lingüística do alumnado participante
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 14527 (10/POC-002702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa existencia dos elementos normativos necesarios
para a consideración do impacto paisaxístico na instalación de parques eólicos, a necesidade de
implementar unhas directrices para ese fin e a instalación dos parques eólicos de Pena Forcada-
Castasol II, no concello de Laxe, e de Mouriños, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas, así
como a súa valoración respecto da non percepción polo Concello de Laxe de ningún recurso do
Fondo de Compensación Ambiental e da exención da empresa do pagamento do canon eólico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14606 (10/POC-002703)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego dende marzo de 2017 para impulsar e axilizar
o soterramento da liña de alta tensión no barrio pontevedrés de Monte Porreiro, o mantemento
de xuntanzas con Unión Fenosa para ese fin e a súa información en relación coa existencia e a tra-
mitación dun anteproxecto para a súa execución no período 2018-2020, así como as xestións pre-
vistas ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo 

- 14639 (10/POC-002704)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da súa política de fomento da especialización dos
campus universitarios
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 14642 (10/POC-002705)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da elaboración da Estratexia galega de loita
contra o cambio climático e transición enerxética 2050, así como a súa opinión en relación coa coinci-
dencia das políticas desenvolvidas nos últimos anos con ese obxectivo e a incidencia da súa priorización
nos modelos de infraestruturas, de transporte, da xestión de residuos ou no sector agroalimentario
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 14643 (10/POC-002706)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural respecto da emisión dun informe negativo en
relación cos proxectos mineiros de extracción de seixo promovidos por Erimsa nos concellos de
Frades, Mesía, Oroso e Ordes
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes 

- 14644 (10/POC-002707)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 4 máis
Sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co financia-
mento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así como a
modificación do Real decreto 707/2015, para os efectos de amparar a axuda e o financiamento di-
recto de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14645 (10/POC-002708)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa execución da vía de alta capacidade Tui-A
Guarda, así como a valoración para o tramo central comprendido entre Goián e Areas doutras al-
ternativas diferentes ás do proxecto de construción do ano 2011
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14649 (10/POC-002709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a localización e a actividade da planta de almacenamento e valorización de residuos indus-
triais situada no lugar da Furoca, na parroquia de San Paio, no concello de Coristanco
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14666 (10/POC-002710)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para a implantación do servizo ferroviario de
proximidade na liña A Coruña-Ferrol e a súa opinión respecto da transferencia a Galicia das com-
petencias para este tipo de servizos, así como o financiamento suficiente para o seu desenvolve-
mento e mantemento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14692 (10/POC-002711)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural en relación coa apertura dunha liña de axudas
para indemnizar os agricultores e gandeiros afectados polo pedrazo caído o día 27 de agosto de
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2017 en determinadas comarcas da provincia de Ourense, así como a súa avaliación respecto dos
danos ocasionados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 14697 (10/POC-002712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos danos ocasionados polo pedrazo
o día 27 de agosto de 2017 nas vendimas dos viticultores do territorio da denominación de orixe
Ribeiro, así como as súas previsións respecto da súa compensación
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 14700 (10/POC-002713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas carencias en materia de atención pediátrica
existentes no concello de Oleiros, así como as súas previsións respecto da dotación dun servizo de
pediatría ao Centro de Saúde da Covada e o reforzo dese servizo no Centro de Saúde de Santa Cruz
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 14701 (10/POC-002714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos á semente de moluscos bivalvos que se está a importar con destino aos
bancos marisqueiros de Galicia, a existencia de demanda do sector marisqueiro para a súa produ-
ción e as previsións da Consellería do Mar respecto da instalación de criadeiros no litoral galego,
así como o número dos existentes na actualidade, a súa localización e funcionamento
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 14703 (10/POC-002715)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os compromisos que vai adquirir a Xunta de Galicia para a construción do Auditorio Municipal
de Moaña, as súas previsións en relación coa consignación do orzamento necesario para ese fin e
as actuacións levadas a cabo para completar as infraestruturas básicas dos concellos de menos de
20.000 habitantes, así como a súa opinión respecto da necesidade de dotar dun auditorio os con-
cellos semellantes ao de Moaña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 14705 (10/POC-002717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego en relación cos
despedimentos de traballadores levados a cabo por unha empresa situada en Teis, en Vigo, dedi-
cada á fabricación de chemineas de aluminio, así como os datos referidos ás axudas públicas con-
cedidas a esa empresa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 14709 (10/POC-002718)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para o mantemento das diferenzas existentes entre os vinte e
catro grupos de emerxencias supramunicipais no referido ás probas de acceso, á situación e con-
dicións laborais, á formación específica e aos protocolos de actuación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 14717 (10/POC-002719)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ter presentado ningunha solicitude diante do Instituto
Social da Mariña para a inclusión dos colectivos de percebeiros, mariscadores, redeiras e outros
que non realizan a súa actividade a bordo de embarcacións e susceptibles de sufriren accidentes
na lexislación estatal que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do mar,
as actuacións levadas a cabo para ese fin e as previsións ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 14780 (10/POC-002720)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización
de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello
de Arteixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada
a proximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao
respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14785 (10/POC-002721)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co descenso que presenta o número de embar-
cacións destinadas á pesca e ao marisqueo rexistradas en Galicia nos últimos oito anos, o desen-
volvemento das políticas necesarias para garantir o futuro do sector e as medidas que está a levar
a cabo para reverter esta tendencia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 14787 (10/POC-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a data límite que fixa a Xunta de Galicia para acadar o saneamento integral das rías galegas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 14789 (10/POC-002723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cunha posible privatización da lonxa de Vigo, así
como a súa opinión referida á xestión levada a cabo pola Autoridade Portuaria de Vigo ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 14811 (10/POC-002724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a garantía do cumprimento na actualidade das cláusulas sociais reflectidas nas diferentes
concesións de saltos hidroeléctricos, a relación das que rematan nos próximos tres anos e a dispo-
ñibilidade polo Goberno galego de información completa referida ás condicións de concesión dos
existentes, así como as actuacións previstas para o aproveitamento público dos saltos ao remate
da súa concesión
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 14803 (10/POC-002725)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da ve-
ciñanza do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de
65 anos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 14814 (10/POC-002726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa cobertura das prazas vacantes no Servizo
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais na provincia de Ourense e a posta en marcha
de medidas de coordinación entre os diferentes corpos antiincendios específicas para a provincia,
así como as medidas adoptadas no último ano para a mellora dos equipos de protección individual
e das condicións laborais dos traballadores
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 14857 (10/POC-002727)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre o estado de tramitación do contrato para a redacción dos proxectos de construción inseridos
no Plan de sendas de Galicia para a comarca de Pontevedra, o calendario previsto para o inicio das
obras e o investimento que se vai realizar
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14858 (10/POC-002728)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto
Galego da Vivenda e Solo no casco vello de Betanzos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 14894 (10/POC-002729)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para a reparación dos danos causados
polas obras do AVE nas estradas ourensás, a realización dalgunha avaliación do seu custo, e en par-
ticular na comarca de Monterrei, así como as demandas realizadas e previstas ao Goberno central
ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14898 (10/POC-002730)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a evolución do tráfico da rede de estradas autonómica, e en particular o tráfico que están a
rexistrar as vías de alta capacidade postas en funcionamento nos últimos anos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14904 (10/POC-002731)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para evitar o impacto da pro-
xección dunha planta de produción de asfalto na canteira de Bouzas, no concello de Xinzo de
Limia, nas condicións ambientais, poboacionais e agropecuarias do contorno, así como na zona
ZEPA próxima, a realización dalgunha avaliación ao respecto e a garantía da axeitada xestión
dos residuos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14907 (10/POC-002732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da aplicación do Real decreto
900/2015, polo que se regula o autoconsumo de enerxía eléctrica, a demanda que vai realizar ao
Goberno central e as actuacións que vai levar a cabo ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 14908 (10/POC-002733)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Villares Naveira, Luis
Sobre o modelo da Xunta de Galicia para avanzar cara á reutilización e reciclaxe dos pneumáticos
usados, o estado actual dos vertedoiros incontrolados deste tipo de materiais en relación co ano
2016 e o número de toneladas tratadas nunha planta de reciclaxe, así como as actuacións previstas
para súa retirada do medio rural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 14911 (10/POC-002734)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
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Sobre a situación en que se atopa a creación dos dous centros de referencia para a atención da in-
terrupción voluntaria do embarazo comprometidos polo Goberno galego, as medidas adoptadas
para garantir unha atención axeitada ás mulleres neses casos e os medios profesionais que vai des-
tinar ao medio rural para evitar discriminacións xeográficas na satisfacción dese dereito
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 14913 (10/POC-002735)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario
en relación coa violencia de xénero no medio rural
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 14915 (10/POC-002736)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as campañas de información e sensibilización en materia de violencia de xénero, dirixidas á
mocidade, previstas polo Goberno galego para o ano 2017, o contido da formación especializada
na materia que vai recibir o persoal que intervén nos procesos xudiciais e as medidas que vai adop-
tar para protexer a intimidade das mulleres denunciantes no momento do acceso aos recursos das
administracións públicas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 14917 (10/POC-002737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co incremento da dotación de medios do Insti-
tuto Galego de Consumo para a posta en marcha de mecanismos de control e prestación de ase-
soramento ás persoas consumidoras respecto dos produtos financeiros emitidos pola entidades
bancarias para os clientes, así como a súa comercialización, e as iniciativas desenvolvidas ou pre-
vistas en materia de consumo na materia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 14918 (10/POC-002738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa atención da cirurxía pediátrica en Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Asignación nova Comisión e publicación do acordo

- 14342 – 15265 (10/POC-002647)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para protexer e implementar a in-
dustria da cervexa artesá galega, e o motivo de que non exista lexislación específica ao respecto
BOPG nº 167, do 01.09.2017
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A Mesa acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 15265, á Comisión 7ª, Agricultura, Alimenta-
ción, Gandería e Montes.

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 14513 (10/PRE-004852)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación das novas concesións do trans-
porte público e o traballo realizado polas empresas adxudicatarias dos estudos previos, os datos
referidos ás alegacións presentadas e a tramitación das solicitudes de cambios formuladas polos
concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así como as medidas previstas para corrixir
o seu impacto

- 14525 (10/PRE-004853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación cos
resultados da participación dos centros educativos nos programas Plurinfantil, Bachibac e Estrela
PluriFP, as actuacións previstas para a súa mellora e o alcance dos obxectivos da Estratexia galega
de linguas estranxeiras 2020, así como a posta en marcha dalgún tipo de avaliación para o coñece-
mento da mellora na competencia lingüística do alumnado participante

- 14699 (10/PRE-004854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o tipo de medidas adoptadas polo Goberno galego para avaliar e reparar os danos e as per-
das ocasionadas polo pedrazo o día 27 de agosto de 2017 nas vendimas dos viticultores do territorio
da denominación de orixe Ribeiro

- 14711 (10/PRE-004855)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para o mantemento das diferenzas existentes entre os vinte e
catro grupos de emerxencias supramunicipais no referido ás probas de acceso, á situación e con-
dicións laborais, á formación específica e aos protocolos de actuación

- 14719 (10/PRE-004856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ter presentado ningunha solicitude diante do Instituto
Social da Mariña para a inclusión dos colectivos de percebeiros, mariscadores, redeiras e outros
que non realizan a súa actividade a bordo de embarcacións e susceptibles de sufriren accidentes
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na lexislación estatal que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do mar,
as actuacións levadas a cabo para ese fin e as previsións ao respecto

- 14782 (10/PRE-004857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización
de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello
de Arteixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada
a proximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao
respecto

- 14805 (10/PRE-004858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da veciñanza
do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de 65 anos

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 12 de setembro de 2017, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 12 de setembro de 2017, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 5 de setembro de 2017, a orde do
día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Textos lexislativos

1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. P. do Bloque Nacionalista Galego,
para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento
de Galicia  (doc. núm. 1954, 10/PPLC-000001)
Publicación do texto para presentar perante o Congreso, BOPG nº 26, do 07.12.2016

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. P. Popular de Galicia, de fomento
da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (doc. núm. 13196, 10/PPL-000009)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 154, do 28.07.2017
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1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, do medios públicos de comunicación audiovisual
de Galicia (doc. núm. 8740, 10/PPL-000007).
Publicación da iniciativa, BOPG nº 112, do 10.05.2017

Punto 2. Comparecencia

15189 (10/CPP-000034)
Do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para informar da Estratexia
de Autónomos 2020
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

Punto 3. Mocións

3.1 12379 (10/MOC-000040)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co desmantelamento dos
servizos ferroviarios Renfe-Feve no territorio galego
Publicación da iniciativa, BOPG nº 149, do 20.07.2017

3.2 12687 (10/MOC-000042)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa política en materia de
ensino no medio rural
Publicación da iniciativa, BOPG nº 149, do 20.07.2017

3.3 12711 (10/MOC-000043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co financiamento do Fondo
de Compensación Interterritorial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 156, do 02.08.2017

3.4 12727 (10/MOC-000044)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co intrusismo profesional
no ámbito sanitario
Publicación da iniciativa, BOPG nº 156, do 02.08.2017

Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 11042 (10/PNP-001032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Fernández Leiceaga, Xoaquín María e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de transporte
público de viaxeiros por estrada de uso xeral
Publicación da iniciativa, BOPG nº 140, do 05.07.2017

4.2 11104 (10/PNP-001041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego dos mecanismos necesarios para redefinir
de forma consensuada coa comunidade educativa a actual rede de centros, de xeito que se garanta
de forma efectiva a igualdade de oportunidades a toda a poboación de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 140, do 05.07.2017

4.3 13365 (10/PNP-001128)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para a construción dun centro de día en Rianxo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

4.413602 (10/PNP-001145)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para promover a formación das persoas
desempregadas a través do ‘cheque formación’
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

4.5 13751 (10/PNP-001153)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co Anteproxecto de lei polo
que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

4.6 13811 (10/PNP-001155)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula, e sete deputados/as máis
Sobre as medidas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Xustiza para mellorar a
organización xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

4.7 14332 (10/PNP-001171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa situación do Pazo de Mei-
rás, a Fundación Franco e a elaboración dunha lei galega de memoria histórica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017
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4.8 14333 (10/PNP-001172)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e trece deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia con respecto ao acordo do Concello de
Sada en relación coa xestión que se está realizando do BIC-Pazo de Meirás
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

Punto 5. Interpelacións

5.1 10899 (10/INT-000471)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o modelo de prevención e extinción de incendios forestais da Xunta de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 136, do 28.06.2017

5.2 13965 (10/INT-000522)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre oa reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

5.3 14385 (10/INT-000528)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

6.1 15201 (10/POPX-000046)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a devolución da titularidade pú-
blica do Pazo de Meirás
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

6.2 15249 (10/POPX-000047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que vai ter a regulación prevista no An-
teproxecto de lei de modificación da Lei de saúde de Galicia na atención sanitaria das comarcas
nas que van desaparecer as súas áreas sanitarias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

6.3 15278 (10/POPX-000048)
Grupo Parlamentario de En Marea

47795

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 170. 6 de setembro de 2017



Villares Naveira, Luis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das consecuencias sociais do modelo laboral precario
que está a aplicar en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 15276 (10/PUP-000105)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e trece deputados/as máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coas deficiencias existentes no fun-
cionamento do sistema xudicial a causa da insuficiencia de recursos, en especial, no eido da loita
contra a violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

7.2 14311 (10/PUP-000102)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre se o Goberno galego comparte que a loita contra a violencia machista ten que alumear as
políticas de todos os gobernos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

7.3 14478 (10/POP-001962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e dous deputados/as máis
Sobre as razóns da demora da Xunta de Galicia na adopción de medidas respecto da sobrevenda
de billetes polas empresas navieiras que realizan o transporte de viaxeiros para as illas Cíes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

7.4 12509 (10/POP-001516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e dous deputados/as máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia tendentes ao cumprimento da normativa de pre-
vención de riscos laborais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 149, do 20.07.2017

7.5 13255 (10/POP-001655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal pre-
sentado pola empresa CUF respecto dos terreos que ocupa a fábrica de Elnosa en Lourizán
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

7.6 13515 (10/POP-001683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
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Sobre as diferenzas entre Galicia e o resto do Estado no que respecta ás porcentaxes de alumnado
con necesidades educativas especiais sobre o alumnado total
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

7.7 14148 (10/POP-001852)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e seis deputados/as máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

7.8 12796 (10/POP-001542)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e seis deputados/as máis
Sobre as conclusións do informe encargado ao grupo de traballo que constituíron o Issga, o 061 e
a Consellería do Mar en relación coas boticas de primeiros auxilios nas embarcacións pesqueiras
Publicación da iniciativa, BOPG nº 156, do 02.08.2017

7.9 13092 (10/POP-001617)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e oito deputados/as máis
Sobre o número de consultas implementadas nos hospitais comarcais desde a posta en marcha
das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada no Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 158, do 04.08.2017

7.10 15236 (10/PUP-000103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de construír un centro de día para per-
soas maiores de 65 anos no concello de Rianxo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 170, do 06.09.2017

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo  e 

Marcos Cal Ogando,  integrantes do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre os incendios 

forestais  

 

A gravidade dos lumes forestais que están afectando Galicia, en especial á 

provincia de Ourense, fan necesario a realización dunha avaliación e si é preciso  

a reorientación das medidas en materia  de prevención de incendios que avancen 

dende a situación actual de políticas de extinción cara políticas integrais de 

prevención e ordenación forestal. Dende o grupo parlamentar de En Marea 

elaboramos, en colaboración coa sociedade Galega, un decálogo que pode axudar 

a reverter a situación.  

 

Decisións tomadas polos últimos gobernos da Xunta de Galicia  non axudan a 

resolver o problema,  dende a disgregación dos recursos de extinción, a 

privatización de boa parte do servizo ou fomento do monocultivo, fronte a 

necesaria implantación dun sistema integral, público e único, teñen contribuído a 

dramática situación actual. .  

 

Esta falla de compromiso coa resolución do problema evidenciase no propio 

PLADIGA  que, logo de ser presentado con enorme retraso e sen a participación 

do conxunto da sociedade civil afectada, agora incúmprese  por parte da Xunta 

de Galicia.   
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Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1) Cal é o balance do Goberno da actual campaña de prevención e extinción 

de incendios e do grao de cumprimento do seu propio PLADIGA? 

 

2) Cree o Goberno que o persoal contratado e os modelos de contratación, así 

como os medios á súa disposición, son os axeitados para este servizo? 

 

Santiago de Compostela, 23 de agosto  de 2017. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 24/08/2017 13:59:28 

 

David Rodríguez Estévez na data 24/08/2017 13:59:36 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 24/08/2017 13:59:48 

 

Marcos Cal Ogando na data 24/08/2017 13:59:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputada e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión  2ª. 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia vén de poñer de manifesto en 

repetidas ocasións, a súa  preocupación polo proceso que levou á recente 

contratación pola Dirección Xeral de Mobilidade,  da explotación de servizos 

públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. 

 

 

Son moitos tamén os concellos, colectivos sociais, sindicatos  e empresas que 

tendo coñecemento dos anteproxectos manifestaron as súas reservas e 

preocupación, cuestións que non foron, na súa maior parte, atendidas dende a 

Administración autonómica, e que deron lugar incluso a un empeoramento dos 

servizos de transporte. 

 

 

Un bo exemplo de todo iso, é o que aconteceu no concello de Moaña, concello 

que ante o proxecto de contratación, realizou as alegacións precisas para o 

mantemento e  a mellora do servizo, presentando: 

 

 

 A retirada do anteproxecto, tras detectar graves erros e deficiencias imposibles de 

emendar mediante unha simple alegación, que afectan gravemente ao transporte 

público en Moaña. 

 

 

No anteproxecto de explotación do servizo público de transporte regular de 

viaxeiros de uso xeral XG525 “Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo con Anexos”, 

prevíanse rutas imposibles por onde non pode transitar un autobús, 

denominacións de paradas incorrectas, falta de correspondencia entre a 

descrición das paradas e a radicación nos mapas e ausencia de numerosas 

paradas. 
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 No caso de non ser retirado, considerábase que se debían de emendar como 

mínimo as deficiencias que se detallaban, como a corrección, en termos xerais, 

do nomeado anteriormente.  

 

Bastan como exemplo os seguintes: 

 

 

- Liña ao hospital Álvaro Cunqueiro, pasando polo cemiterio de Teis, pola 

periferia de Vigo para despois introducir a ruta no centro e retrasando o destino. 

  

 

- Falta de paradas existentes antes da contratación 

 

- En Domaio presenta dúas e existen 4 

- En Meira presenta unha e existen 6 

- En Moaña presenta 3 e existen 3. Estaría ben dirección Cangas, non 

dirección Vigo. Hai diferencia entre o cadro e o mapa do proxecto, no cal 

existen dúas. 

       -  En Tirán presenta unha e existen 5 

 

  Liña XG 525-7. Verdeal-Villa Rosa 

 

 

Faltan paradas. Villa Rosa non se sabe a onde se denomina. Aquí semella 

no  Redondo. 

 

 

 Liña 525-12. Moaña-O Con 

 

 

Só se lle atopa sentido a esta ruta se se trata dunha liña escolar. Fai o percorrido 

pola rúa Méndez Núñez, na que está prohibida a circulación de autobuses por 

presentar unha forte pendente e non ter suficiente ancho. 

 

 

Liña XG 525-16. Seara-Moaña Centro 

 

 

Ruta sen lóxica. Non se sabe o  sentido no que se presenta. Pasa polos institutos e 

logo por unha zona deshabitada agrícola por onde apenas colle un autobús. A 

continuación sae á estada O Redondo-Paradela, onde case non pasa un autobús e 

menos o xiro á dereita dirección Paradela.  
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Mal situado Bar Lolo, o cal está en Berducedo e  sitúase en Sabaceda. 

 

 

Liña 525-20. Seara-Peirao 

  

 

Se é escolar, non se corresponde á zona de escolarización do colexio. Remata en 

Peirao, o que se intúe polo mapa que é na Moureira-Fanequeira, unha zona alta 

sen peirao. 

 

 

Lonxe de corrixir todas as deficiencias do proxecto, a Xunta de Galicia, non 

respondeu ás alegacións e aínda que ten dito en prensa que matizou algunha, no 

Concello non hai constancia nin disto nin de ningunha outra corrección, pois 

detéctanse graves erros, e na información que se dá en comunicacións ao 

Concello hai unha falla de información enorme, non concretando case nada do 

que aos usuarios e usuarias lles importa. 

 

 

Ademais de solicitar mediante as alegacións que se emenden os erros, tamén foi 

solicitado que se reforzase a liña ao Hospital Álvaro Cunqueiro, establecendo 

unha directa por autovía sen pasar polo casco urbano de Vigo, mantendo outra 

para a  recollida de viaxeiros na estación de transporte de ría. 

 

 

Tamén se alegaba que se deben  implementar rutas circulares unindo o centro de 

Moaña cos barrios, con dous percorridos mínimos pola mañá e dous pola tarde, 

respectando as existentes. Así como que se incluíse  a ruta Moaña-Marín pola 

PO-313. 

 

 

Tamén se enviaron nas alegacións as rutas de transporte escolar a converter en 

transporte integrado: 

 

 

Son a totalidade das rutas dos seguintes centros: CEIP Seara; CEIP Reibón; IES 

As Barxas; IES A Paralaia. 
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Todo este proceso denotou unha grande  improvisación na contratación dos 

servizos públicos de transporte, contendo e non corrixindo graves erros nas rutas, 

e que foron notificados nas alegacións, polo que a día de hoxe o Concello de 

Moaña ten unha perda de frecuencias e de servizo. 

 

 

Non se publicitaron horarios nin o resultado final das rutas que a Xunta di en 

prensa ter corrixido, entendéndose que todo queda a expensas da concesionaria.  

 

 

Simplemente se dispón dun cadro de horarios facilitado pola empresa Monbus, 

no que se detecta respecto dos que había antes da adxudicación, unha perda de 

liñas pola semana e máis na fin de semana, aparecendo rutas imposibles en canto 

ao tráfico de Moaña, o que demostra a total improvisación e descoñecemento da 

realidade sobre a mobilidade no concello por parte da Dirección Xeral de 

Mobilidade. 

 

 

O Concello está recibindo un gran número de  queixas e manifestacións de 

descontento da veciñanza, pola preocupación que lles está a causar a  perda de 

servizo no transporte público. Todo este proceso serviu para que quedase a 

mesma empresa e se reducisen as frecuencias, un caso semellante a cando se 

licitou o transporte de ría. 

 

 

O transporte terrestre en autobús a Vigo ten moita importancia en Moaña e no 

Morrazo, pois  depéndese en gran medida del para desprazamentos laborais, de 

estudos e sanitarios e tamén de Pontevedra na súa maior parte por estudos, por 

iso este servizo é imprescindible. 

 

 

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) É coñecedor o Goberno galego da situación que se está a dar en Moaña trala 

recente contratación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de explotación 

de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros? 

 

 

2ª)  Cal é a súa opinión respecto do funcionamento das liñas existentes e o feito 

de que se perdesen frecuencias e paradas? 
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3ª)  Considera que a eliminación de moitas das paradas que forman parte destas 

liñas é unha mellora substancial da eficacia destas liñas? 

 

 

4ª) Cal é a explicación que poden dar sobre a decisión de implementar unha 

menor frecuencia das liñas de transporte?  

 

 

5ª)  Comparte este goberno a opinión de que o Concello de Moaña, así como o 

resto de concellos do Morrazo, teñen que ter unha boa comunicación, coas 

cidades de Vigo e Pontevedra? 

 

 

6ª)  Entende que se está a favorecer esa conexión eficaz coas cidades de Vigo e 

Pontevedra, así como entre os concellos do Morrazo que beneficie o uso do 

transporte público prioritariamente sobre o uso do coche particular? 

 

 

7ª)  Tendo en conta a falla de moitos servizos de tipo sanitario, educativos, ou 

administrativos no Morrazo, comparten a idea de que existen liñas estratéxicas, 

como a de conexión co Hospital Álvaro Cunqueiro que deberían ser apoiadas coa 

implementación dalgún servizo con  carácter máis directo? 

 

 

8ª)  Ten pensado comunicar oficialmente ao Concello de Moaña, e co detalle 

preciso, as consideracións e os cambios que se expresan ter en conta de cara á 

mellora das deficiencias detectadas nos servizos de liña actuais? 

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Luisa Pierres López na data 25/08/2017 10:57:50 
 

Raúl Fernández Fernández na data 25/08/2017 10:57:56 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión. 

 

Ao longo do mes de agosto sucedéronse as queixas, alegacións e reclamacións 

relativas aos novos contratos do chamado Plan de Transporte Público adxudicados pola 

Xunta de Galiza e que entraron en vigor a comezos de agosto. 

Estas reclamacións producíronse en todas as zonas dos novos contratos e foron 

formuladas tanto por persoas usuarias como por parte dos concellos. E ademais de facer 

constar o empeoramento do servizo polo cambio ou supresión de liñas, servizos e 

horarios, alertan sobre as consecuencias que se poden producir co comezo do curso 

escolar no mes de setembro. 

Segundo se desprende de informacións non oficiais, como resposta a estas 

queixas a Xunta de Galiza comunicoulle ás concesionarias a posibilidade de facer 

cambios no servizo, chegándose a recuperar nalgúns casos as liñas e horarios antigos, o 

que suporía unha modificación das condicións dos novos contratos. 

Esta situación pon en evidencia o que vén denunciando o grupo parlamentar do 

BNG desde o inicio do procedemento para a adxudicación dos novos contratos do Plan 

de Transporte: as présas, a falta de información e de participación, e o escurantismo que 

caracteriza todo o proceso. 
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E en relación co anterior, o acontecido até agora pon en evidencia o deficiente 

traballo das empresas encargadas de facer os estudos previos para a definición da 

proposta das novas concesións (polos que cobraron máis de 800.000 euros), a cerrazón 

da Xunta de Galiza ante as advertencias dos erros e deficiencias destas propostas, e a 

necesidade de consensuar todos estes cambios coas partes interesadas, nomeadamente 

cos concellos.  

A sucesión de decisións precipitadas, unilaterais e non negociadas por parte da 

Xunta de Galiza deu lugar a unha situación caótica, a un empeoramento do servizo e a 

unha desfeita que aínda vai ir a peor co comezo do novo curso. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1. Como valora o goberno galego a implantación das novas concesións do 

transporte público? 

2. Que valoración lle merece o traballo realizado polas empresas adxudicatarias 

dos estudos previos para a implantación dos novos contratos zonais? 

3. Considera que foi un bo investimento destinar máis de 800.000 euros a uns 

estudos que teñen numerosos erros e que deron lugar a un gran desbaraxuste polos 

cambios introducidos en materia de rotas, horarios e servizos? Ten previsto a 

administración penalizar as empresas polo deficiente traballo realizado ou prevé pagar o 

totalidade do prezo de adxudicación? 
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4. Cantas reclamacións, alegacións ou queixas por escrito se recibiron por parte 

da administración galega e cantas delas corresponden a persoas usuarias e cantas a 

concellos? 

5. Unha vez que comezaron as novas concesións, cantos e que concellos 

presentaron escritos solicitando cambios nas novas concesións para adaptar as rotas, 

servizos e horarios ás necesidades da poboación? 

6. Autorizou a Xunta de Galiza ás empresas adxudicatarias a realizar cambios 

nas novas concesións aos poucos días de entrar en vigor para calmar as protestas das 

persoas usuarias? En caso afirmativo, en cantas e en que concesións? 

7. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para corrixir o caos provocado 

pola súa decisión de impoñer o Plan de transporte público sen a necesaria participación 

e diálogo cos concellos? 

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/08/2017 12:49:12 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/08/2017 12:49:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/08/2017 12:49:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/08/2017 12:49:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 25/08/2017 12:49:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/08/2017 12:49:23 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Moisés 
Rodríguez Pérez, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Martín Fernández 
Prado e Antonio Mouriño Villar, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario do 
Partido Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento 
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral 
en Comisión 4ª Educación y Cultura.  
 
Entre as liñas estratéxicas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria atópase a elaboración da Estratexia da Cultura 2021.  
 
Sabemos que dende a Xunta se está a traballar por unha Galicia cuxa cultura sexa 
xeradora de emprego e que respecte o noso patrimonio cultural e lingüístico.  
 
Sabemos que o obxectivo principal desa estratexia é o de fortalecer a industria cultural 
partindo de dúas premisas, por unha banda garantir a máxima difusión da actividade 
cultural de base por todo o territorio e, por outra, asentar un tecido social e empresarial 
nese ámbito.  
 
Dende o Grupo Parlamentario Popular interesaríanos coñecer máis a fondo os 
obxectivos dese Plan, desa estratexia 2021, data importante, xa que coincide coa 
celebración do Ano Santo.  
 
Por estes motivos, os deputados asinantes, plantexamos a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 
-Cómo se vai elaborar esa Estratexia da Cultura de Galicia 2021 que garanta a 
preservación e difusión da nosa cultura?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 25 de agosto  de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 25/08/2017 13:28:06 

 
César Manuel Fernández Gil na data 25/08/2017 13:28:25 
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Maria Antón Vilasánchez na data 25/08/2017 13:28:33 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 25/08/2017 13:28:45 

 
Carlos Gómez Salgado na data 25/08/2017 13:28:58 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 25/08/2017 13:29:21 

 
Martín Fernández Prado na data 25/08/2017 13:29:36 

 
Antonio Mouriño Villar na data 25/08/2017 13:30:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luis Manuel Martínez Álvarez e María Concepción Burgo López, deputado e deputada 

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

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

A Xunta de Galicia anunciou, a principios do mes de xuño deste ano, a posta en marcha 

da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020 que parece ter como finalidade o 

teórico modelo plurilingüe do que parece que temos implantado con grande éxito en 

Galicia ás etapas de educación infantil e formación profesional, ademais do ensino 

universitario. 

 

 

Para o próximo curso, tres parecen ser as medidas innovadoras dirixidas a distintas 

etapas educativas, a saber: 

 

 

1. Resolución do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no 

segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18 (DOG do 9 de 

xuño de 2017). 

 

 

2. Resolución do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación ao programa de 

dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat, Bachibac, en centros educativos sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18 (DOG 

do 19 de xuño de 2017). 

 

 

3. Resolución do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola 

que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18 

(DOG do 7 de xullo de 2017). 

 

 

Todas as resolucións citadas teñen como obxectivo incorporar centros ás ensinanzas 

impartidas en linguas estranxeiras. 

 

 

Así, no caso do programa Plurinfantil, o obxectivo é a incorporación de centros que xa 

teñen a denominación de plurilingües na etapa de educación primaria para que impartan 

ata un máximo dun terzo do horario nunha lingua estranxeira. 
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Para o programa Estrela PluriFP, é suficiente que o centro oferte algún módulo dalgún 

ciclo formativo tanto no primeiro como no segundo curso, non sendo necesaria unha 

porcentaxe mínima. 

 

 

Estamos a referirnos, evidentemente, só ao que as ensinanzas en lingua estranxeira se 

determina e non ao resto das condicións, nomeadamente a capacitación do profesorado. 

 

 

Os resultados da resposta acadada para estes programas pode cualificarse de moi 

modesta sendo benévolos ou de altamente decepcionante sendo obxectivos. 

 

 

Así, de 261 centros que poderían ter participado no programa Plurinfantil, foron 

seleccionados 81 (o 31%); de 294 centros que poderían ter participado no programa 

Bachibac, foi seleccionado 1 (o 0,3 %) e de 263 centros que poderían ter participado no 

programa Estrela PluriFP foron seleccionados 7 (o 2,66 %). 

 

 

Os anteriores son os datos de resposta a un dos programas estrela da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se nos atemos ás declaracións do Sr. 

conselleiro o día 1 de xuño deste ano. 

 

 

Ante a situación exposta, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

dos resultados da participación dos centros nos programas Plurinfantil, Bachibac e 

Estrela PluriFP? 

 

 

2ª)  Que estratexia pensa seguir para mellorar os resultados de participación e así acadar 

os obxectivos previstos na Estratexia galega de linguas estranxeiras 2020? 

 

 

3ª) Ten a citada Consellería posto en marcha algún tipo de avaliación que permita 

coñecer a mellora na competencia lingüística do alumnado que participa nalgún dos 

múltiples programas que veñen funcionando nos últimos cursos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 25/08/2017 14:17:56 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 25/08/2017 14:18:07 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

 

Están en tramitación as autorizacións administrativas previas, declaración de 

utilidade pública e necesidade de urxente ocupación, e a autorización da 

construción  dos proxectos de parques eólicos de Mouriños, da Pena Forcada-

Catasol II, das liñas de evacuación de ambos proxectos. 

 

A instalación destes dous parques supón a ubicación de 7 aeroxeneradores dunha 

altura de 151 m. nunha zona que ate agora era virxe no que respecta ao eólico, 

dentro dunha comarca cunha presenza moi importante de parques. 

 

A presenza dos eólicos na Serra de Gontón, inmersos nun conxunto patrimonial 

singular coma o Castelo de Borneiro, e os antecastelos asociados a este, ou nas 

inmediacións do val e lagoa de Traba, supón un grande impacto paisaxístico e 

ambiental nuns concellos cuxa aposta de futuro é o turismo sostible. 

 

A corporación dun destes concellos, o de Laxe, tense manifestado en contra do 

proxecto e o seu alcalde declarado publicamente que non quería estes eólicos na 

Pena Forcada, e nada diso se tivo en conta, xa que a Xunta de Galicia desoíu 

estes chamamentos. 

 

Numerosos colectivos denuncian, ademais dos altos impactos paisaxísticos e 

ambientais, o escasísimos retorno social da súa instalación. 
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Unha das vías para o retorno social é o Canon Eólico pero, neste caso, no parque 

de Pena Forcada, o ingreso para o Concello de Laxe procedente do Fondo de 

Compensación Ambiental será de cero euros, posto que segundo a Lei 8/2009 de 

22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean 

o Canon Eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, o Canon cóbrase en 

función do número de aeroxeneradores e, neste caso, os parque de 3 ou menos, 

están exentos. 

 

No caso do parque de Mouriños o Concello recibirá só uns 2.300 euros anuais, e 

dicimos só porque estamos a falar dunhas instalacións que ás empresas lles 

producen uns moi altos beneficios. 

 

Observase que non hai criterios claros para a avaliación dos impactos 

paisaxísticos e ambientais, ademais da presenza ou non en Rede Natura e que a 

definición das Áreas de Desenvolvemento Eólico ten como elemento, case único 

e fundamental, o recurso eólico. 

 

Creemos que a día de hoxe habería que ter unhas directrices que permitisen unha 

avaliación integral e unha maior participación local de institucións e da cidadanía 

para a definición das áreas. 

 

Parece ser que o Partido Popular e este goberno non opinan o mesmo xa que, 

lonxe de propor medidas neste senso, o que propón é máis liberalización e non 

introduce nin unha soa medida que conduza a unha maior planificación, 

consideración da paisaxe e ambiental ou para mellorar o retorno social da 

creación de riqueza destes proxectos. 
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O desenvolvemento do sector eólico en Galiza debería de partir dunha 

actualización dos postulados nos que se cimentou nos últimos 20 anos, e basearse 

nunha planificación racional, sustentable, que teña moi en conta, de xeito 

integral, aspectos paisaxísticos, ambientais e de retorno social. 

 

Dentro deste último aspecto cumpriría revisar a sistemática aprobación en 

proxectos similares da declaración de utilidade pública posto que, 

fundamentalmente, hoxe en día trátase dun negocio privado dunhas poucas 

empresas. 

 

Compre, pois, unha revisión transparente e participada do modelo e non unha 

reforma exprés e pola porta de atrás. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas, dirixidas ao Goberno galego, para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1) Considera que existen os elementos normativos necesarios para que na 

instalación de parques eólicos se teña en conta o impacto paisaxístico? 

2) Considera que é necesario implementar unhas directrices nese senso? 

3) Pensa que é apropiado que se instale un parque eólico con 3 aeroxeneradores 

en contra da vontade da corporación do Concello de Laxe e sen ter en conta a 

planificación económico social endóxena da zona? 

4) Pensa que á cidadanía destes concellos lle compensa os impactos que se 

producirían, no caso de construírse os parques, polos ingresos case nulos que 

percibirán? 

4) Que valoración lle merece que no caso do Parque de Pena Forcad-Catasol II o 

Concello non vaia a percibir nin un euro a través do Fondo de Compensación 

Ambiental, ou mesmo, que a empresa non teña que pagar ni un euro de Canón 

Eólico? 
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5) Pensa que habería que acoutar as zonas de desenvolvemento eólico por 

motivos paisaxísticos? 

6) Considera que o sector eólico podería ter máis utilidade na dinamización do 

rural con outra normativa? 

 

 Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2017. 

 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 25/08/2017 14:26:01 

 

Marcos Cal Ogando na data 25/08/2017 14:26:15 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

1. O pasado mes de marzo de 2017, a empresa Unión Fenosa informou da súa 

intención de acometer no ano 2018 o soterramento da liña de alta tensión ao seu paso 

polo barrio pontevedrés de Monte Porreiro. Segundo comunicaron daquela 

representantes da empresa ao concello de Pontevedra, o proxecto contemplaba o 

soterramento da liña ao longo de aproximadamente 1,8 km, desde a subestación de 

Mourente até o río Lérez. O orzamento estimado da obra segundo a empresa é de 1,3 

millóns de euros. 

Este anuncio foi consecuencia do acordo adoptado no mesmo sentido polo Pleno 

do Concello de Pontevedra e coincidiu no tempo co debate no Parlamento dunha 

iniciativa do BNG que instaba á Xunta de Galiza a asinar un convenio de colaboración 

con Unión Fenosa e o concello de Pontevedra para facer realidade esta vella demanda 

veciñal. 

Cómpre lembrar que o concello de Pontevedra xa levou a cabo unha primeira 

fase do proxecto de soterramento, aprobando e executando no ano 2009 unhas obras que 

supuxeron un investimento de perto de 500.000 euros. 
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2. Malia o anuncio realizado pola empresa Unión Fenosa fai xa cinco meses, a 

realidade é que o concello de Pontevedra non recibiu desde aquela ningunha 

información nova sobre o ámbito e características técnicas do proxecto, trazado e 

investimento previsto.  

Tendo en conta a previsión de executar a obras ao longo do ano 2018, desde o 

BNG considérase necesario axilizar e impulsar desde a Xunta de Galiza esta importante 

obra, que viría a facer xustiza e cumprir unha vella demanda da veciñanza de Monte 

Porreiro. Cómpre polo tanto que o goberno galego actúe con decisión ante a empresa 

Unión Fenosa para evitar un novo incuprimento e unha nova demora dunha obra que se 

vén adiando durante anos. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

oral en comisión: 

1. Que xestións realizou a Xunta de Galiza desde marzo de 2017 para impulsar e 

axilizar o soterramento da liña de alta tensión que atravesa o barrio de Monte Porreiro? 

2. Mantivo reunións o goberno galego coa empresa Unión Fenosa para impulsar 

a citada obra? 

3. Ten coñecemento a Xunta de Galiza da existencia dun proxecto ou 

anteproxecto de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro e da súa 

tramitación para ser incluido no Plan de investimentos da empresa para o período 2018-

2020? 
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4. Considera o goberno galego que estamos ante un proxecto prioritario, diante 

dunha vella demanda á que se lle ten que dar resposta no prazo máis breve posíbel e 

ante un compromiso incumprido? 

5. Que xestións prevé realizar a Xunta de Galiza para se cumpra a previsión de 

executar estas obras no ano 2018? 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2017 11:23:37 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2017 11:23:41 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2017 11:23:45 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2017 11:23:46 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2017 11:23:48 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2017 11:23:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado,César Fernández Gil, María Antón Villasánchez, Teresa 
Egerique Mosquera,Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño 
Villar e Moisés Rodríguez Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en 
Comisión 4ª Educación e Cultura. 
 
 
A Xunta de Galicia e as tres universidades públicas galegas veñen traballando dentro 
do Sistema Universitario de Galicia (SUG) na reforma, consolidación e modernización 
do mapa de titulacións universitarias da Comunidade Autónoma. O obxectivo non é 
outro que impulsar novos títulos que respondan as demandas actuais da sociedade 
baixo o principio de coordinación e cooperación que permita ser mais competitivos ao 
noso sistema universitario. 

O obxectivo último desta reforma do mapa de titulacións e acadar un sistema 
universitario harmónico para lograr universidades especializadas, colaborativas e 
internacionalizadas  

Dentro do SUG chegouse ao acordo de que as prioridades para os novos grados e 
maestrados, deben axustarse a demanda e a la implantación de titulacións que 
encaixen na especialización dos campus: na UDC (Campus Innova e da 
Sustentabilidade -A Coruña- e Campus Industrial, en Ferrol); USC (Campus Vida e da 
Cidadanía -Santiago-, e Campus Terra, en Lugo); y Uvigo (Campus do Mar -coordinado 
por a UVigo-, Campus Tecnolóxico -Vigo-, Campus da Auga -Ourense- e Campus Crea 
–Pontevedra. 

Esta especialización permitirá acadar unha maior competitividade das universidades 
galegas en relación con outras centros nacionais e internacionais, ser mais atractivas 
para profesorado e alumnado, ser mais eficientes nos recursos dispoñibles, e mellorar 
significativamente na investigación e produción científica. 

Tendo en conta que xa se leva un tempo significativo traballando nesta especialización 
dos campus e na racionalización dos títulos que se imparten no sistema universitario 
galego, os parlamentarios asinantes presentan a seguinte pregunta oral en Comisión. 
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-Que balance fai a Xunta de Galicia da súa política de fomento da especialización dos 
campus universitarios ? 

 
 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de  2.017 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 2.ª, en relación á elaboración 

da “Estratexia galega de loita contra o cambio climático e enerxía 2050”. 

 

Na comparecencia en Pleno da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio anunciouse a elaboración da “Estratexia galega de loita contra o 

cambio climático e enerxía 2050”. 

Nesa intervención salientou que será unha folla de ruta que incorporará a 

consideración do cambio climático na xestión territorial e que levará aparellada a 

elaboración dun mapa de coñecemento en cambio climático, permitirá identificar 

a todos os axentes implicados nesta loita e definir as liñas de actuación en 

observación, mitigación e adaptación ao fenómeno. 

Defendeu a economía circular como “única opción de futuro”, polo que se debe 

traballar para converter os residuos en recursos e fomentar un consumo que 

esgote o ciclo de vida dos produtos,  e anunciou medidas para o cálculo da 

pegada ecolóxica para medir o impacto das medidas adoptadas ou de medidas 

para a conservación do Patrimonio natural ou a creación do Centro Tecnolóxico 

de Medio Ambiente. 

Politicamente é especialmente salientable que un goberno que leva dende 2009 

no pode comezar no ano 2017 a dar pasos para contar cunha estratexia para loitar 

contra un dos principais problemas aos que se enfronta a humanidade, e que ten 
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moito que ver co modelo económico e de organización territorial que un país 

quere desenvolver. 

Aínda que o goberno chega tarde, queremos resaltar que nós sempre defendemos 

a priorización da loita contra o cambio climático e a necesidade de ter unha 

acción transversal de todo o goberno e administracións. 

O que teremos que comprobar e si chegará a ser algo máis que publicidade e 

propaganda, e se ten intención de atallar as causas principais do quecemento 

global causados en Galiza. 

Os principais causantes de gases de efecto invernadoiro son os producidos polo 

transporte, a industria, a deficiente xestión dos residuos e o sistema de 

distribución alimentario. Polo que non haberá unha estratexia verdadeiramente 

efectiva sen aportar medidas nestes sectores. 

Por outra banda aprécianse liñas políticas desenvolvidas polo Goberno do PP, 

nos últimos anos, contraditorias co que agora se di querer defender, que van en 

contra da sustentabilidade e da chamada economía circular, como poden ser a 

política da xestión do lixo, a política industrial, medioambiental e do modelo 

agroalimentario. 

Non se coñece aínda o método para garantir a participación social e política nin 

os prazos de desenvolvemento de dito proceso. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas: 

1ª) En que prazo se prevé  o remate da “Estratexia galega de loita contra o 

cambio climático e enerxía 2050”? 
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2ª) Considera que as políticas desenvolvidas nos últimos anos polo Goberno da 

Xunta de Galicia son contraditorias co obxectivo da loita contra o cambio 

climático? 

3ª) Considera que a priorización da loita contra o cambio climático terá que 

provocar cambios profundos no modelo de infraestruturas, de transporte, da 

xestión dos residuos ou no agroalimentario? 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

 Asdo.: Antón Sánchez García 

  Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 28/08/2017 13:30:17 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

Os proxectos de extracción de seixo que a empresa ERIMSA pretende levar a 

cabo nos concellos de Frades, Mesía, Oroso e Ordes afectan a 6721 has de, 

fundamentalmente, solo agrario de concentración parcelaria. 

Nesta zona aséntanse aproximadamente 200 explotacións de vacún de leite que 

xeran preto de 500 empregos. 

Como xa se demostrou, coa tramitación de proxectos idénticos nos concellos de 

Cospeito ou Vilalba, a actividade de extracción de seixo é incompatible co uso 

agrario xa que a acción de escavar e remover a terra a unha profundidade de 

2,5m., a extracción do seixo e posterior recheo causan uns efectos que afectan 

moi negativamente á capacidade produtiva do solo, afección que é irreversible. 

Nunha zona onde é moi problemática a ampliación da base territorial das 

explotacións, e nun país que segue a perder superficie agraria útil e emprego 

agrario, a prioridade debe ser a preservación dos solos con aptitudes agrícolas e a 

preservación do emprego no sector agrario. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 
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1) Coincide a Consellería de Medio Rural coa apreciación de que a extracción de 

seixo é incompatible co uso agrario e afecta negativamente á súa capacidade 

produtiva? 

2) Vai a Consellería de Medio Rural  presentar informe negativo aos proxectos 

mineiros de extracción de seixo nos concellos de Mesía, Frades, Oroso e Ordes, 

da empresa ERIMSA pola súa incompatibilidade co uso agrario e a afección 

negativa sobre a súa capacidade produtiva? 

 

 Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García, Marcos Cal Ogando, Manuel Lago Peñas, Francisco 

Casal Vidal e Luca Chao Pérez, deputados e deputada do Grupo Parlamentar de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª, relativa 

á conexión ferroviaria do Porto Exterior da Coruña. 

 

1.-O BOE do 26 de xuño de 2017,  publicou a Resolución de 13 de xuño pola que 

se  aproba a Declaración de Impacto Ambiental do Proxecto de conexión 

ferroviaria ao Porto Exterior de Punta Langosteira.  

A formulación da DIA posibilita, previos algúns axustes, trámites e informes 

sectoriais, a redacción e aprobación definitiva do proxecto construtivo e a 

execución das obras, de existir, que non é o caso, dotación orzamentaria.  

En calquera caso, compre deixar constancia do notable retraso na aprobación 

dunha DIA cuxo trámite deu comezo, nada máis e nada menos que en marzo de 

2012 (entrada do expediente no órgano ambiental) e permanecendo, no último 

trámite, algo máis dun ano na Dirección Xeral de Calidade Ambiental do 

Ministerio á espera dunha formulación dunha DIA para a cal tiña o prazo 

máximo legal de tres meses.   

Algo máis de cinco anos de tramitación dunha DIA requisito previo para a 

urxente e imprescindible conexión ferroviaria do porto exterior da Coruña.  

E dicimos imprescindible tamén para a redacción definitiva do proxecto 

construtivo, e posterior tramitación e aprobación do mesmo. Un proxecto 

construtivo cuxa redacción foi adxudicada en xuño do 2016 pero que  estaba 

condicionado pola aprobación definitiva do estudo informativo e Declaración de 

Impacto Ambiental.  
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A aprobación da DIA remove un dos requisitos para a execución das obras, pero 

non solventa o trascendente e decisivo, que non é outro que a dotación 

orzamentaria para a execución dunha infraestrutura fundamental para a 

viabilidade e plena operatividade do porto exterior e para o correlativo 

sostemento económico-financeiro da Autoridade Portuaria.  

 

2.- Este Grupo de En Marea lembra que a Comisión 2.ª, de Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, en sesión celebrada o 

día 15 de marzo de 2017, e por unanimidade, prestou aprobación a unha 

proposición non de lei, presentada por este mesmo Grupo de En Marea, co 

seguinte contido resolutivo :   

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 1) Dirixirse ao Goberno español para exixir a axilización do proceso 

administrativo, estudo informativo, declaración de impacto ambiental e proxecto 

construtivo da conexión ferroviaria ao Porto Exterior da Coruña.  

2) Esixir ao Goberno do Estado unha dotación orzamentaria para o ano 2017 e 

seguintes que garantan o cumprimento dos prazos da conexión ferroviaria ao 

Porto Exterior da Coruña.»  

 

Tres meses despois de tal iniciativa a DIA está aprobada e publicada no BOE, 

dándose cumprimento ao apartado primeiro, pero a realidade é que o 

fundamental apartado segundo, relativo á dotación orzamentaria nos Orzamentos 

Xerais do Estado non tivo acollida nin polo Partido Popular, nin no proxecto de 

lei de Orzamentos nin tampouco no trámite de emendas, rexeitando as  que a tal 

efecto se formularon na súa tramitación nas Cortes (entre elas, as do Grupo 

confederal  de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ), consecuencia  e 
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resultado do cal é a inexistencia de dotación real para poder executar as obras, e 

sen previsión no horizonte temporal inmediato e coñecido.  

Non hai dotación orzamentaria nos Orzamentos Xerais do Estado do 2017 para a 

execución material das obras, e tampouco a hai no Plan de Investimentos de 

Portos do Estado-Plan de accesibilidade portuaria 2017-2021, ao preverse 

unicamente 1,1 millóns (previstos no Plan de Empresa 2017 da Autoridade 

Portuaria, aprobado o 22/12/2016), pero que se corresponden co orzamento 

referido ás asistencias técnicas (redacción do proxecto construtivo).  

 

3.- Recentemente o Tribunal de Cuentas  sinalaba, no seu Informe de 

Fiscalización da execución pola APAC das obras do porto exterior (exercicios 

212-2014) que “En una fase menos avanzada se encuentran los trabajos en 

materia ferroviaria. La UE exigió para conceder los FC tener contratada la obra 

del ferrocarril ya que para una adecuada explotación, resultaba prioritario el 

enlace del puerto exterior con el ferrocarril, por este motivo la APAC contrató en 

2006 la realización de un estudio de viabilidad económica para analizar las 

diferentes alternativas en su financiación, pero PE ha estado reticente para 

acometer esta inversión....”.  

Consideración que se traslada a unha das conclusións, a décimo oitava, do 

mencionado Informe do Tribunal de Cuentas : “En lo relativo a la intermodalidad 

y a las conexiones con la zona de Interior, se está construyendo una vía rápida 

que une el puerto con la red principal de autovías del Estado. Por el contrario, la 

conexión por ferrocarril, esencial para el futuro desarrollo del puerto exterior, no 

ha avanzado significativamente y sigue en fase preparatoria. En 2016 la APAC 

adjudicó el contrato para la redacción del proyecto constructivo del acceso 

ferroviario por 1.614 miles. Por tanto, en el escenario más optimista, y teniendo 

en cuenta los tiempos necesarios para la ejecución del proyecto y la 
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materialización de las obras, el puerto exterior de A Coruña no contará con 

acceso ferroviario hasta finales del año 2020 o principios del 2021, es decir, diez 

años después de la finalización del puerto exterior. La financiación para un 

presupuesto estimado de 132.000 miles de euros procederá de la APAC, dado 

que la solicitud de fondos europeos para este proyecto no fue seleccionada y 

tampoco fue incluida en las asignaciones iniciales del Fondo de Accesibilidad 

Portuario, lo que supone riesgos adicionales a la finalización a tiempo de la 

conexión ferroviaria y, por consiguiente, al crecimiento del puerto”.  

Resulta evidente para o Tribunal de Cuentas, como así tamén consta en todos os 

informes de viabilidade do Porto Exterior (incluídos os propios da Unión 

Europea), que a conexión ferroviaria do Porto exterior é condición básica, 

urxente e fundamental para a viabilidade funcional, operativa e económica do 

porto exterior.  

Un porto exterior sen conexión ferroviaria é unha eiva estrutural que tamén 

repercute na propia sostibilidade económico-financieira da APAC (autoridade 

portuaria da Coruña) e condición para poder reverter a situación actual, 

caracterizada pola insuficiencia de recursos ordinarios de explotación cos que 

facerlle fronte á elevada débeda a longo prazo (algo máis de 300 millóns de 

euros, xerada precisamente pola construción de dito porto exterior), parte da cal, 

por certo, aínda non se comezou a amortizar, o que empeora a perspectiva a curto 

e medio prazo.  

Este Grupo insiste, mais unha vez, en que a mellora da situación patrimonial da 

APAC debe vir pola xeración de recursos pola súa actividade de negocio, 

basicamente a radicada no porto exterior, e non pola enaxenación de activos da 

fachada marítima da Coruña. E resulta esencialmente contraditorio pretender 

argumentar a necesidade de tal enaxenación nunha insuficiencia de recursos de 

explotación cando os ingresos derivados de dita explotación están 

extraordinariamente limitados e sobredeterminados pola inexistente conexión 
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ferroviaria dun porto exterior. Cuestión esta, a da situación económica da APAC 

e as súas eivas estruturais e de xestión, que, polo demais, xa foi posta de 

manifesto en anteriores iniciativas formuladas ante este Parlamento por este 

Grupo.  

Unha conexión ferroviaria que, a maior abondamento,  a propia Unión Europea 

tamén consideraba básica para a viabilidade do porto exterior,  tanto cando 

outorgou os fondos de cohesión como no seu seguimento posterior.  

 

4.- O novo marco europeo de réxime financeiro dos portos,  así como o de 

axudas compatibles (entre elas as de accesibilidade ferroviaria), supoñen unhas 

novas posibilidades de financiamento para a APAC e para o acceso ferroviario ao 

porto exterior en particular.  

O Regulamento UE 2017/352 do 15 de febreiro de 2017, xa aprobado e 

publicado (e en vigor, e aplicable a partir do 24/03/2019)  polo que se crea un 

marco para a prestación de servizos portuarios e se adoptan normas comúns 

sobre a transparencia financeira dos portos, establece un novo réxime 

económico-financeiro (incluído tamén o relativo a taxas, incluída a de 

infraestrutura portuaria, e tarifas), así como a contabilización diferenciada e 

transparente das axudas públicas.  

Por outra banda, e de maior transcendencia inmediata, o pasado 17 de maio a 

Comisión aprobou a modificación do Regulamento 651/2014, no relativo, entre 

outras, ás axudas en materia de infraestruturas portuarias. Polo que respecta aos 

portos, os Estados poderán efectuar investimentos públicos de ata 150 millóns de 

euros nos portos marítimos con plena seguridade xurídica e sen control previo 

por parte da Comisión, incluído os custos de dragado.  

O investimento público (axudas) en  accesos ferroviarios, ao ser considerados 

“infraestruturas de acceso”, son declaradas axudas compatibles e están  exentas 
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do trámite de notificación á Comisión, e dentro delas expresamente as de 

investimento na construción, substitución ou modernización da infraestrutura 

portuaria, así como as obras de acceso á mesma (por estrada ou ferroviaria), así 

como o dragado dos portos.  

Dito novo réxime financeiro e de axudas aos Portos devén obrigada e urxente a 

modificación da normativa estatal portuaria, incluído especificamente o RD 

707/2015, de 24 de xullo, do Fondo Financeiro de Accesibilidade Terrestre , e 

que posibilite o outorgamento de financiamento e axudas estatais directas á 

construción, substitución e modernización das infraestruturas portuarias, 

incluídas as de acceso.  

Financiamento e axuda estatal á APAC que non so debe incluír o acceso 

ferroviario senón tamén incluír o propio financiamento da propia infraestrutura 

portuaria (Porto exterior) e a correlativa asunción polo Estado-Portos do Estado 

do principal da débeda que a APAC mantén con dito ente pola construción do 

porto exterior de Punta Langosteira.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas:  

1) Vai demandar a Xunta de Galicia do Goberno do Estado-Portos do Estado 

unha dotación orzamentaria no plan de investimentos para o ano 2017 e seguintes 

que garantan a execución inmediata das obras de conexión ferroviaria ao Porto 

Exterior da Coruña? 

2) Demandará o Goberno galego do Goberno do Estado-Portos do Estado a 

asunción do principal da débeda que a Autoridade Portuaria da Coruña mantén 

con dito ente público derivada do préstamo de financiamento para a construción 

do porto exterior de Punta Langosteira?  

3) Vai instar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que  modifique o RD 

707/2015, de 24 de xullo, do Fondo Financeiro de Accesibilidade Terrestre, aos 
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efectos de amparar a axuda e financiamento directo de Portos do Estado ás obras 

de accesibilidade terrestre aos portos?  

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

 Asdo.: Antón Sanchez García 

  Marcos Cal Ogando 

  Francisco Casal Vidal 

  Manuel Lago Peñas 

  Luca Chao Pérez 

  Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª. 

 

O primeiro tramo da Vía de Alta Capacidade de Tui á Guarda foi presentado no 

ano 2004 e, dende entón, é a historia concatenada de despropósitos e mala 

xestión cuxo resultado, despois de 12 anos, é a construción de só 10 dos 24 

quilómetros totais. 

Dos 24 quilómetros de estrada e dos 200 millóns de euros comprometidos no 

Plan Move só se puxeron en servizo os 10 últimos quilómetros de Goián á 

Guarda, e investíronse 60 millóns de euros. 

Despois de que en abril de 2016 se utilizasen fondos previamente destinados á 

VAC de Tui-A Guarda para o Corredor do Morrazo, causando indignación na 

comarca do Baixo Miño, a Consellería de Infraestruturas licitou a redacción do 

proxecto de construción do enlace A-55-Areas, proxecto que debería de estar 

concluído en 8 meses dende ese momento, xuño de 2016. 

A continuación será posible licitar as obras do enlace que supoñerán unha 

inversión, por parte de la Xunta, de ao redor de 12 millóns de euros. 

Do resto da obra, que une Tui con Goiáns, nada sabemos; nin sabemos se se 

teñen contemplado outras alternativas menos custosas ou con menor impacto 

ambiental, como as propostas por colectivos veciñais da zona. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1) Que previsións ten o Goberno galego en relación coa execución da Vía de Alta 

Capacidade Tui-A Guarda? 

2) Contempla para o tramo central da VAC, entre Goiáns e Areas, outras 

alternativas diferentes aos do proxecto de construción do ano 2011? 

  

 Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Deputado do GP de En Marea 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 28/08/2017 13:30:40 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª. 

 

O 11 de xuño de 2013 outórgase licenza urbanística e de actividade, do Concello 

de Coristanco, para a instalación definida no Proxecto Básico e de Execución de 

Planta de Compostaxe na Furoca-San Paio. 

En xuño de 2013 redáctase o Proxecto Básico e de Execución de Ampliación de 

Planta de Compostaxe na Furoca-San Paio. Este Proxecto ten unha Adenda nº1, 

redactado con data de xullo 2013, que emenda as deficiencias detectadas a 

petición do Concello de Coristanco. 

En maio de 2014 danse por finalizadas as obras da Planta de Compostaxe na 

Furoca. 

En novembro de 2015 redáctase o Proxecto Básico e de Execución de Planta de 

Valorización e almacenamento de residuos industriais e urbanos non perigosos 

na Furoca. 

En data de Setembro do ano 2016 redáctase o proxecto de Estudo de Impacto 

Ambiental Simplificado baixo o título “Planta de Almacenamento e Valorización 

de Residuos Industriais no lugar da Furoca Coristanco”. 

En data 10/11/2016 realízase a exposición pública do devandito proxecto na 

páxina web da Consellería de medio Ambiente e Ordenación do Territorio co 

número de Expediente 2016/0147. 
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A localización onde se atopa situada a mencionada actividade, e a que se 

pretende obter, está situada na Parroquia de San Paio, Concello de Coristanco, ao 

nomeamento de Piñeiral Grande, concretamente a unha distancia de 252 metros 

lineais do núcleo da Furoca, distancia medida desde o extremo da nave existente, 

ao comezo do mencionado núcleo.  Distancia a cal non coincide coa reflectida no 

devandito proxecto de E.I.A simplificado, a cal pon aproximadamente 512 m, 

proxecto que a día de hoxe atópase en exposición pública. 

A calificación urbanística sobre o que se asentan as instalacións é a de Solo 

Rústico de Protección Agropecuaria “S.R.P.A.”. 

Este tipo de actividades, “planta de Tratamento de residuos da construción”, 

deberanse situar nun lugar máis idóneo e apropiado como pode ser un polígono 

ou un parque industrial. 

Outro aspecto que se debe ter en conta á hora de almacenar este tipo de residuos, 

“Residuos de Construción e Demolición” R.C.D, é que en moitas ocasións 

existen fraccións de residuos de carácter perigoso asociadas a estes, o cal non se 

contemplou no devandito proxecto de E.I.A simplificado, por exemplo o amianto 

nos antigos ferros de fibrocemento, ou restos de chumbo, incluso sellantes ou 

illantes que conteñen fraccións de residuos perigosos. 

Por outra banda os desaugues procedentes da instalación verten ao medio natural 

sen ningún tipo de tratamento, concretamente a unha pequena presa que acaba 

desembocando no río Vao, afluente importante do río Anllóns. 

Tampouco consta ningunha autorización de vertidos por parte do Ente Público 

Augas de Galicia. 

A ubicación tampouco parace a idónea pola falla de infraestruturas básicas 

adecuadas, coma é o caso dos viais de acceso ás instalacións, que son camiños 

rurais de terra, ou asfaltado superficial,  cun ancho aproximado entre los 4 – 6 
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metros, sen incluír o acceso a través do núcleo rural de A Furoca, cuns anchos de 

vía menores. 

A ubicación da presente empresa para o tratamento de lodos e a futura actividade 

de xestión de residuos da construción e demolición, non é o apropiado. 

Este tipo de instalación precisan de estar en zonas con infraestruturas axeitadas, 

para evitar impactos ambientais e sobre a vida das persoas. 

Están a proliferar iniciativas para a xestión de residuos industriais que procuran 

terreos rústicos, baratos, pero que non contan coas instalación e accesos idóneos 

procurando maximizar os beneficios, pero entendemos que ten que existir unha 

ordenación que o impida. 

 Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en Comisión: 

1) É coñecedora a Xunta de Galicia de que a empresa non está conectada á rede 

municipal de saneamento? 

2) Considera que é posible incrementar a actividade da empresa, ampliándoa a 

“Tratamento de residuos industriais” nesta ubicación sen causar prexuízos á 

veciñanza e impactos ambientais? 

3) Comparte o criterio de que estas actividades deben estar ubicadas, 

prioritariamente, en zonas industrias? 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

 Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

Antón Sánchez García na data 28/08/2017 13:31:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2.ª, relativa a 

medidas de actuación para a creación dun tren de cercanías entre Ferrol e A 

Coruña. 

 

O modelo de infraestruturas e mobilidade desenvolto en Galiza nos últimos 40 

anos priorizou o transporte individual por estrada e no eido do ferrocarril a alta 

velocidade. 

Si este país quere afrontar os retos da sostenibilidade, da loita contra o cambio 

climático e da redución da dependencia enerxética, o artellamento de Galiza co 

ferrocarril de media distancia e de proximidade debe de ser fundamental. 

Será fundamental a aplicación da racionalidade no deseño das políticas, 

reducindo a mobilidade e fomentando o transporte colectivo, preferentemente o 

tren. 

Galiza conta cun importante déficit nestas políticas e non conta con servizo de 

proximidade nas áreas de maior concentración de poboación. 

Sería preciso afrontar, tamén, o artellamento do país  a través da interconexión 

entre as principais cidades e vilas.  

En moitos casos alegouse a falta de demanda para reducir e suprimir servizos, 

ou para non crear outros, cando en realidade si non hai demanda precisamente 

porque ditos servizos carecen de tempos e frecuencias axeitados.  

Moitas conturbacións do Estado español cunha dimensión menor como poden 

ser espazo guipuzcoano (sobre 550.000 habitantes) e claramente superior aos 
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espazos murciano (450.000) e cántabro (300.000 habitantes) contan cun 

servizo de tren de cercanías, mentras Pontevedra-Vigo e A Coruña-Ferrol, 

cunha poboación de arredor de 600.000 habitantes cada unha, non. 

Tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio de Fomento anunciaron xa dende o 

ano 2011 o compromiso da creación da Xerencia de Cercanías en Galiza como 

paso previo ao desenvolvemento dos proxectos de implantación deste servizo 

no noso país. 

Aínda que existen anuncios da realización de estudos de viabilidade da 

implantación deste servizo, seguimos sen albiscar un futuro inmediato de 

aposta polo tren como ferramenta de mobilidade sostible entre as nosas 

cidades, posto que non hai proxectos reais e a curto prazo. 

Por todo o exposto  o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral na Comisión 2.ª: 

 

1.ª) Que actuacións ten previstas a Xunta de Galicia para a implantación de 

servizo ferroviario de cercanías na liña  A Coruña-Ferrol? 

2.ª) Considera axeitada, para o desenvolvemento deste servizo, a transferencia 

das competencias para os servizos de cercanías, e financiación suficiente para 

o seu desenvolvemento e mantemento futuro? 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 28/08/2017 14:21:04 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa reposta 

oral na Comisión 7.ª. 

 

O día 27 de agosto de 2017 o pedrazo volveu caer con forza, afectando ás 

plantacións de determinadas comarcas da provincia de Ourense.  

Dende En Marea, como xa solicitamos en ocasións anteriores por situacións 

similares, esixímoslle á Consellaría de Medio Rural que garanta ás nosas 

produtoras e produtores unhas colleitas dignas en calidade e cantidade para 

asegurar a continuidade da actividade viticultora nunha bisbarra onde ten unha 

importante tradición e un peso económico fundamental. 

A acción que máis urxe é a de avaliar os danos causados polo pedrazo.  

 

Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as 

seguintes Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Ten pensado a Consellería abrir unha liña de indemnizacións para 

agricultores e gandeiros afectados polo pedrazo? 

2.ª) Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos danos causados? 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017. 
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David Rodríguez Estévez na data 29/08/2017 10:11:25 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 29/08/2017 10:11:33 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

O domingo 27 de agosto un bo número de treboadas descargaron por case toda 

Galicia. Houbo sitios onde os seus efectos trouxeron fortes prexuízos para as colleitas 

principalmente alí onde caeu sarabia.  

Na comarca do Ribeiro manifestouse cun violento pedrazo que causou estragos 

na colleita de uva xa chegada para vendima. 

A pedra afectou a toda a denominación de orixe do Ribeiro, con incidencia 

maior no val do Miño e do Arnoia (Castrelo, Cenlle, parte de Ribadavia, Arnoia...) pero 

en tódolos concellos houbo zonas afectadas (Beade, Carballiño, Leiro, Boborás...). 

Dase a casualidade que precisamente o val do Miño e do Arnoia foran as zona 

onde as xeadas, na época de floración, non afectaran tanto á produción. Co cal este ano, 

na denominación de orixe a situación vai ser catastrófica. No val do Avia afectados pola 

xeada, e no val do Miño pola pedra. 

Nesta semana íase comezar coa vendima, e foi o peor momento, xa que os acios 

están formados e as uvas xa maduras. Ao caerlle a pedra, romperon os bagos, e isto vai 

provocar que avance a botrite e podrezan. Hai zonas onde a maiores de rotura de bagos, 

hai acios que xa están no chan debido á violencia con que caeu a pedra. 
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É un ano nefasto para esta comarca, que ten a viticultura coma principal 

actividade económica.  

As previsións meteorolóxicas dan para estes días a continuación destes 

meteoros, polo que non se descarta que os danos poidan ser maiores dos ata o de agora 

producidos. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Fíxose a correspondente avaliación de danos? 

- Pensan facer algún tipo de compensación directa que minore as perdas actuais 

e os danos que teñan unha duración máis longa? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás necesidades de 

mellora do servizo de pediatría en Oleiros. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade 

están provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público. 

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. 

A asistencia pediátrica é un servizo do sistema público de saúde que sofre 

con maior virulencia esta situación de recortes, con masificación de consultas e 

moita poboación infantil que non é atendida por facultativ@s de pediatría, co que 

significa de peor calidade asistencial. 

Un lugar onde se están detectando problemas e queixas é en Oleiros. 

O Centro de Saúde da Covada é o de máis recente apertura co que conta o 

Concello de Oleiros. Malia ter espazos físicos dispoñíbeis non ofrece o servizo 
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de pediatría. Iso a pesar de que a parroquia de Oleiros experimentou nos últimos 

anos un importante crecemento urbanístico e o perfil máis habitual dos novos 

residentes é, precisamente, o de familias con crianzas. 

Agora mesmo as familias que teñen asignado o Centro da Covada teñen o 

pediatra ou en Perillo ou en Santa Cruz: en Perillo hai 3 facultativos desta 

especialidade; en Santa Cruz hai 2. O servizo de Santa Cruz está totalmente 

colapsado: cunha poboación infantil semellante á de Perillo hai un pediatra 

menos e, por riba, unha das dúas pediatras de Santa Cruz ten que facer media 

xornada no consultorio da Casa do Mar de Mera; a outra pediatra está cunha 

redución de xornada, que non motivou que o SERGAS reforzase o servizo. A día 

de hoxe as citas telefónicas estanse dando para dentro dunha semana, o que 

obriga as familias a ter que colapsar o servizo de urxencias e mesmo a que mire 

as nenas e nenos un médico de medicina xeral. 

Cubrir o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Oleiros e, ao mesmo 

tempo, reforzar o servizo no Centro de Saúde de Santa Cruz ,estabilizando a 

praza do Consultorio de Mera, axudaría a acabar con esta precariedade de 

medios. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 
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-Como valora o Goberno galego as carencias do servizo de pediatria nos 

centros de saúde de Oleiros? 

-Considera o Goberno galego que con estas carencias están ben atendid@ 

@s nen@s destes centros de saúde? 

-Vai proceder a Xunta a dotar o Centro de Saúde da Cavada, en Oleiros, 

co servizo de pediatría, e reforzar este servizo no Centro de Saúde de Santa 

Cruz? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª, relativa á adopción de medidas 

para acadar a autosuficiencia de Galiza en materia de produción e subministro de 

semente de moluscos bivalvos para o impulso de actividade marisqueira. 

 

Galiza é unha potencia na produción de marisco, atendendo ao volume de 

capturas, a súa extraordinaria calidade e, fundamentalmente á importancia económica, 

social e de emprego que eta actividade representa na nosa nación. Precisamente por 

estas razóns resulta difícil entender a absurda situación de dependencia do subministro 

de semente de moluscos bivalvos en grande parte dos bancos marisqueiros galegos. 

O BNG considera prioritario rematar coa dependencia que mantén Galiza a 

respecto da semente producida fora que, á marxe das distorsións do mercado ou do 

problema que representa a introdución de especies alóctonas, certifica a existencia dun 

outro problema, neste caso estrutural, que impide o desenvolvemento pleno do sector 

marisqueiro galego. 

A recuperación do noso marisco, como inequivocamente galego, recoñecendo e 

garantindo a súa orixe, a marca de calidade e prestixio que a procedencia galega 

outorga, debe ser obxectivo da Consellaría do Mar. 
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Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 8ª: 

-Que cantidade anual de semente, como media, se importa de semente con 

destino aos bancos marisqueiros galegos? 

-A que especies corresponden e cal é o país de procedencia? 

-Existe demanda desde o sector marisqueiro para a produción de semente? 

-Ten previsto a Consellaría do Mar instalar criadeiros de semente de moluscos 

bivalvos no litoral galego? 

-Cantos criadeiros existen no litoral galego? 

-Onde están situados? 

-Cantos funcionan? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás razóns polas que a Xunta 

de Galiza non compromete o orzamento necesario para que o concello de Moaña poida 

construír o Auditorio Municipal. 

 

O concello de Moaña padece con toda claridade o modelo clientelar practicado 

polo Partido Popular na Xunta de Galiza. Un modelo que foi dotando aos diferentes 

concellos dunha serie de infraestruturas básicas: auditorios, bibliotecas, campos de 

fútbol, piscinas, centros de día, etc, non polas necesidades que teñan os mesmos, se non 

pola afinidade política. 

Encontrándonos con que a pesar de ser un dos concellos con maior actividade 

social e cultural nunca encontrou no Goberno galego a colaboración necesaria para 

cubrir esta demanda social. Falamos dun concello cunha extensa actividade socio-

cultural,-deportiva destacando entre outros eventos como os Circuíto Teatrais, o 

Festival Internacional “O Folclore do Mar, o Festival Intercéltico do Morrazo, Días de 

Mar, etc. E que conta con moitos e diversos colectivos sociais que forman e dinamizan a 

vida social: Escola de Música, Banda de Gaitas, Banda de Música “Airiños do 

Morrazo”, corais, grupos de teatro, agrupacións musicais, danza, folclore,... Pero tamén 

no eido deportivo goza de eventos da relevancia da Gala do Deporte. 
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Moaña precisa con urxencia un auditorio, unha reclamación unánime de todo o 

pobo de Moaña, que conta cunha iniciativa que ven reclamando o conxunto do 

movemento social moañés, con este fin tense constituído en plataforma, 

PLATAFORMA PRO-AUDITORIO que denuncia un trato discriminatorio con respecto 

a outros concellos e o desleixo por parte da Secretaría Xeral de Cultura co goberno 

municipal, trasladándolle os compromisos de colaborar tan só co equipamento. 

Por parte da Xunta hai unha total falta de interlocución, a pesares das reiteradas 

solicitudes de reunións feitas polo equipo de Goberno municipal, co Conselleiro de 

Cultura, coa de Infraestruturas e incluso co presidente da Xunta de Galiza, o cal está 

construíndo a súa residencia nesta localidade e posiblemente nun futuro pretenda ser 

veciño de Moaña, estas entrevistas non foron concedidas. 

A posición da Xunta de Galiza de bloqueo ao goberno local deixouna 

meridianamente clara hai uns días o Delegado Territorial da Xunta cando afirmaba que 

a única colaboración podería ser para o mobiliario, que agora non se financia auditorios. 

E instaba ao Goberno local a que reclamase da Deputación de Pontevedra o 

financiamento desta infraestrutura, pretendendo esquecerse de que o modelo clientelar 

do PP e Louzán foi eliminado deste organismo. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Considera razoable, que ao igual que no concello de Cangas teña que 

mobilizarse @s veciñ@s para demandar a dotación de infraestruturas necesarias, como 

un auditorio municipal? 
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-Que compromisos vai adquirir o Goberno galego para que esta demanda sexa 

realizable nun tempo razoábel? 

-Vai comprometer o orzamento necesario para que o concello de Moaña poida 

construír o Auditorio Municipal? De ser así, canto e en que prazos? 

-Cales son os motivos polos que o presidente da Xunta non recibe a Alcaldesa 

do seu futuro concello? 

-Que fixo a Xunta de Galiza para completar as infraestruturas básicas dos 

concellos menores de 20.000 habitantes? Considera prescindíbel que concellos como 

Moaña conten cun auditorio?  

-Cantos concellos están na mesma situación que Moaña?  

-Para cando un programa de dotación de prioridades que estableza uns criterios 

mínimos e trate a todos os concellos galegos por igual? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5ª, relativa á discriminación e 

persecución sindical por parte da empresa DINAK, a afiliados á CIG. 

 

A empresa Dinak situada en Teis, Vigo, adícase á fabricación de 

Chemineas de Aluminio, principalmente para Empresas, e con importante 

mercado no Exterior, fundamentalmente en Europa. 

Toén aproximadamente 200 traballadores e traballadoras, con división 

clara entre taller de fabricación e departamento técnico-administrativo. No 2015 

levou a cabo unha modificación das condicións de traballo, aplicando 

flexibilidade na xornada laboral para traballar os Sábados e reducir os salarios en 

máis de 200€ mensuais. 

Diante da oposición dos traballadores de taller ao deterioro das condicións 

de traballo e rebaixa salarial, Dinak decidiu eliminar a resistencia que tiña no 

Taller e procedeu a despedir selectiva e programadamente a traballadores, todos 
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afiliados á CIG. Resulta evidente que o obxectivo é eliminar ao sindicato 

nacionalista por medio de ir despedindo aos seus afiliados. 

Deste xeito en decembro do 2015 despide a seis traballadores, dos cales 4 

formaron parte da candidatura da CIG nas eleccións, en Maio do 2016 despide a 

dous traballadores afiliados á CIG, neste pasado mes de xuño volveu despedir a 

outros dous traballadores afiliados da CIG. En todos os casos a empresa admite a 

improcedencia mais procede a indemnizalos e manter o despido. Estes 

despedimentos veñen precedidos por outros 4 realizados no ano 2013, cando 

afiliados á central nacionalista recollían sinaturas contra o acordo de 

modificación do Convenio Colectivo. 

Estamos diante de evidencias claras de discriminación e persecución 

sindical, que nun estado democrático non se poden consentir nin tolerar, e menos 

dunha empresa que concorre a solicitude de créditos e axudas públicas. 

 

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

súa resposta oral na Comisión 5ª: 

É coñecedor o Goberno galego da situación de discriminación e 

persecución sindical que está a levar a cabo a empresa DINAK, ubicada en Vigo, 

cos traballadores afiliados á Confederación Intersindical Galega, CIG? 

Que opinión lle merece esta actuación? 
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Ten realizado ou vai realizar algunha actuación para rematar con esta 

situación? 

Ten recibido axudas públicas esta empresa? 

En que cantidades, conceptos e en que datas? 

Vai permitir que unha empresa que recibe axudas públicas teña estas 

prácticas de discriminación e persecución cos traballadores? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

Os Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) nacen dun convenio de 

colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias 

(FEGAMP), e as Deputacións Provinciais. 

Son 24 grupos en toda Galicia cun total de 288 integrantes, cunha existencia 

asegurada ata o 2018 e cun orzamento de 22,3ME 

As funcións dos GES son do máis variado: 

--Intervirán en incendios forestais e urbanos no ámbito territorial das súas 

demarcacións. 

--Realizarán prácticas preventivas de carácter local para crear discontinuidades 

verticais e horizontais na cuberta vexetal con rozas nos terreos forestais ou de 

influencia forestal de titularidade municipal ou de propietario descoñecido e perímetros 

ou parcelas declaradas coma abandonadas. 

- Actuarán en situacións derivadas do desencadeamento de riscos naturais, como 

nevadas, inundacións, seca ou episodios meteorolóxicos adversos. 
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- Intervirán tamén en situacións de risco e de emerxencia para mante-la rede de 

estradas, pero sen seren responsables do seu mantemento. Farano procedendo á limpeza 

e retirada de obxectos, singularmente no caso de accidentes e en situacións derivadas de 

riscos naturais coma nevaradas, inundacións, temporais, xeadas ou chuvias intensas. 

- Poderán participar en operativos de protección civil que se planifiquen en 

casos de actividades nas que se rexistran aglomeracións significativas de persoas. 

- Participarán na retirada de niños e colonias de néspera velutina. 

A creación dos GES foi unha operación para crear bombeiros a prezo de saldo. 

Primeiro non dándolles o estatus laboral de bombeiros, e segundo deixando a xestión ós 

concellos sen control ningún.  

Os compoñentes dos GES están expostos ós mesmos perigos cós bombeiros 

pero sen teren, por exemplo, xubilación anticipada, como si teñen os bombeiros. Non 

teñen os Equipos de Protección Individual requiridos para traballar en exposicións a 

gases contaminantes e velenosos da combustión (na maioría dos GES ou non hai ou son 

compartidos). As bases non cumpren a normativa de prevención de riscos laborais. O 

material non pasa as revisións debidas. Non teñen os pluses de perigosidade que si teñen 

os bombeiros cando están sometidos ós mesmos riscos, e xa non falemos dos salarios de 

800-900 euros. 

Trátase, pois, dun novo chiringuito multifuncional ó servizo dos alcaldes amigos 

por un prezo módico e suxeito a unha explotación laboral e a unha manifesta 

arbitrariedade de funcións. Serven para todo mais á hora da verdade non están 

operativos para as funcións que lles foron encomendadas. 
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Non teñen a preparación necesaria e obrigatoria pra tódolos operativos que se 

ocupen das emerxencias. Non teñen continuidade. Están sometidos a procesos de 

selección arbitrarios e inadecuados. Non teñen estabilidade laboral. Están mal pagados e 

sobre todo contribúen á atomización das emerxencias sendo un elemento máis no caos 

establecido. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión: 

Cales son as razóns que aduce o goberno galego para o mantemento de 24 GES 

cunha heteroxeneidade escandalosa en canto a probas de acceso de persoal, condicións 

de traballo, dotación de material, condicións laborais e salariais, número de horas e 

contidos de formación específica e protocolos de actuación? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

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

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

oral en Comisión, relativa a saber as medidas desenvolvidas pola Xunta de Galicia para 

esixir a modificación da actual lexislación que regula a concesión de prestacións 

asistenciais para traballadores do mar para que inclúan a@s percebeir@s, mariscadoras, 

redeiras e outros casos de discriminación 

 

O 30 de marzo, ocorría en Malpica un novo desgraciado accidente. Unha onda de 

mar levaba a un dos seus percebeiros, mentres recollía os prezados cirrípidos na costa de 

Razo, concello de Carballo e morría afogado. Foi un suceso que conmocionou a toda 

Comarca, dado que o percebeiro era unha persoa ben coñecida: percebeiro, activista 

cultural, poeta, etc. Pero tamén a todo o sector do mar dado que este percebeiro 

caracterizábase por desenvolver unha actividade en defensa e dignificación dos 

traballadores do mar, apostando por unha actividade regrada, avogando por medidas de 

control para preservar o recurso e póndolle cara ao furtivismo, inculcando sempre a 

seguridade contra a improvisación ou valentía. “Os cemiterios están cheos de valentes”, 

dicía. Apoiando a auto-organización do sector para que fose protagonista da súa 

explotación, pero tamén con medidas de comercialización para alcanzar mellores prezos ou 

iniciativas de supervivencia do propio sector: como a defensa do dereito a poder pescar ou 

de defensa da pesca artesanal en contraposición a pesca industrial. 

Igualmente poderíamos lembrar o suceso da percebeira de Oia no ano 2014, ou 

outros similares, que teñen acontecido ao longo do litoral galego nos últimos anos, para 
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exemplificar a traxedia dunha perda humana e desleixo e alonxamento das autoridades, que 

teñen a responsabilidade de recoñecer as prestacións asistenciais, mais que ignoran a nosa 

realidade. 

No caso que nos ocupa os familiares deste percebeiro, asesorados pola propia 

confraría, e baixo o apoio moral do ISM da Coruña, teñen presentado solicitude de 

prestación asistencial por falecemento encontrándose cunha crúa realidade, de que a mesma 

é denegada. A razón que aducen para esta denegación é que dito falecemento non se ten 

producido a bordo de embarcación. 

Esta negativa evidencia a discriminación e o total desamparo a este colectivo de 

traballadores/as, adscrit@s ao ISM, que son excluíd@s polo feito de non estar embarcad@s. 

Pero tamén vemos unha faciana burocrática e totalmente desinteresada pola problemática do 

sector na falta de acompañamento do Goberno galego na solución desta discriminación, 

baixo a xustificación de que son competencias de Madrid. 

A denegación da solicitude deste dereito fundaméntana no Real Decreto 869/2007 

de 2 de xullo (BOE do 14 de xullo) polo que se regula a concesión de prestacións 

asistenciais derivadas do traballo no mar para traballadoras/es e beneficiarios/as do Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar e se establecen determinados 

servizos @s traballadores/as do mar que non contempla esta situación e que deixa fora de 

regulación a actividade d@s percebeir@s.  

O obxectivo deste decreto é regular as prestacións asistenciais en atención a 

continxencias e situacións especias do traballo no mar pero que deixa fora este singular 

colectivo e non ten reparo en ignoralo aducindo criterios burocráticos. 

A isto súmase a Orden TAS/29/2008 de 15 de xaneiro (BOE de 19 de xaneiro) pola 

que se desenvolve o Real Decreto 869/2007 de 2 de xullo (BOE de 14 de xullo). Esta 

establece o tipo de prestacións asistenciais a que teñen dereito @s traballadores/as do mar, 
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os requisitos esixidos, así como a documentación acreditativa para poder ter dereito as 

contías, mais vinculando a prestación por “falecemento ou desaparición” con que a mesma 

se realice a bordo da embarcación e a de “traslado do cadáver” a que o traballador/a 

desenvolvera ou prestara os servizos a bordo de buque estatais ou estranxeiros. 

Todas estas cuestións lexislativas ignoran por completo a realidade do 

desenvolvemento das labores profesionais d@s traballadores do mar en Galicia, neste caso 

do colectivo de percebeir@s. 

En similar situación poderíamos incluír ás mariscadoras a pé ou ás redeiras, que 

tamén quedan excluídas da actual normativa, que non recolle a estes colectivos, a pesares de 

que todos están incluídos dentro do réxime Especial da Seguridade Social d@s 

Traballadores/as do Mar. 

Esta problemática foi tratada no último Consello Galego de Pesca, acadándose o 

compromiso de convocar unha reunión específica da Comisión de Política Social para 

mediados do mes de setembro, dado que apareceron variados casos, coa intención de 

recollelos todos e establecer unha estratexia común. 

 

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Cal é a razón de que a administración galega non teña presentado ningún recurso 

diante do ISM solicitando que se inclúa na normativa actual aos colectivos que desenvolven 

a súa actividade no mar, ou relacionados con ela, susceptíbeis de sufrir estes accidentes? 

-Ten intención de presentalo agora?  
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-De ser así vai facelo con carácter retroactivo para que se lles recoñeza os dereitos 

aos familiares que sufriron estes tráxicos sucesos? 

-Considera o Goberno galego que a normativa estatal establecida con respectos ao 

colectivo de traballadores/as do Mar que non están embarcados é unha discriminación 

asumíbel? 

-Ten realizado algunha actuación para modificar esta discriminación?  

-Que medidas foron desenvolvidas pola Xunta de Galicia para esixir a modificación 

da actual lexislación que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores/as 

do mar para que inclúan @s percebeir@s, mariscadoras, redeiras e outros casos de 

discriminación?  

-Convocouse a Comisión de Política Social do Consello Galego de Pesca? 

-Cales foron as conclusións? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao Estudo de Impacto 

Ambiental Simplificado 2017/0050 tramitado baixo o título de “PLANTA DE 

ALMACENAMENTO E VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 

INDUSTRIAIS E URBANOS NO LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICÍA 

(ARTEIXO)”. 

 

O día 19 de xullo de 2017 publicouse na páxina web da Consellaría de Medio 

Ambiente e Sostenibilidade o trámite de información pública do impacto ambiental 

simplificado dun proxecto denominado “PLANTA DE ALMACENAMENTO E 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS INDUSTRIAIS E URBANOS 

NO LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICÍA (ARTEIXO)”. 

A localización desta infraestrutura faise nuns terreos cualificados polas normas 

subsidiarias de Arteixo como rústicos de protección forestal e están situados, nalgún 

caso, a menos dun quilómetro de lugares habitados, como son Santa Icía, Novo 

Mesoiro, Vilarrodrís, A Maceira, O Moucho, Feáns, Urbanización Breogán, Mesoiro, 

Vío etc.  

Non descubrimos nada novo se dicimos tamén que se trata dunha contorna 

tremendamente afectada por varias infraestruturas importantísimas e cun forte impacto 

no medio: autoestrada AG-55, estrada de acceso ao porto exterior, estrada AC-552, 
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camiño de ferro tanto de mercadorías como de alta velocidade, gasoduto, liñas de alta 

tensión, canteiras, un polígono industrial e as reservas que xa fixo a Xunta para o futuro 

que condicionan o noso futuro etc. 

Por todo isto, aínda nos resulta máis sorprendente o lugar escollido, que 

contribuiría para afectar de xeito moi importante e definitiva outra zona próxima a 

vivendas, facendo que a calidade de vida se vexa máis perturbada tendo en conta que se 

fala dunha planta e do tratamento de materiais como chumbo e aluminio. 

A motivación máis importante que temos é, desde logo, a afectación sobre as 

persoas e o medio en que viven, mais hai outras que poderiamos tamén mencionar e que 

consideramos que desde o BNG que se deben ter en conta por teren consecuencias 

directamente sobre as persoas e a súa contorna: o tipo de residuos que se van tratar e 

que teñen un impacto importante no medio, sen que se entre ao pormenor no proxecto 

nas medidas que se van adoptar; a transformación urbanística da contorna, que non se 

describe e que ten moita importancia, notando que agora mesmo o que hai é unha zona 

forestal con camiños de terra; o impacto das machacadoras, tanto polo po como polos 

ruídos; o feito de que se traten residuos como plásticos, aluminio, chumbos, restos de 

pintura etc, sen que o proxecto describa ao pormenor as medidas que se deben pór en 

funcionamento para minimizaren os seus efectos etc. 

As medidas de seguimento ambiental que se describen no proxecto son de certo 

mínimas e completamente insuficientes, de modo que o proxecto ben podería ser 

definido, en termos coloquiais, como “un pasar de todo”. 

Por outro lado, parécenos totalmente irracional, desproporcionado e caótico que 

se vaian instalando plantas desta índole en calquera parte, sen unha planificación de 

conxunto, pois está claro que no corresponden a ningunha estratexia global. Na Galiza 
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xa existen plantas como esta e por tanto non parece lóxico comezar a autorizar 

vertedoiros por todo o territorio, estragando aínda máis este país do que xa está.  

Cómpre falarmos tamén do auténtico caos urbanístico do Concello de Arteixo, 

aínda hoxe sen plano xeral de ordenación urbana adaptado á lexislación vixente e ás 

importantes afeccións que ten no municipio con algunha delas a monte (por exemplo o 

polígono de Morás), sen que a día de hoxe haxa ningunha estratexia clara por parte do 

Concello para minimizar o impacto sobre a poboación (contaminación de augas, tráfico 

pesado e de mercadorías perigosas polos núcleos habitados, ruídos, calidade do aire e 

das augas, contaminación lumínica etc). E a afectación ao Concello da Coruña, xa que 

logo a construción que se formula está a menos de cen metros do termo municipal, e ao 

que pertencen varios dos núcleos de poboación directamente afectados. 

Asemade, e sumado a todas estas apreciacións, xa son varias as asociacións 

veciñais e entidades as que teñen amosado publicamente a súa opinión contraria á 

construción desta planta no lugar escollido, e presentado as oportunas valoracións no 

proceso de participación pública que está aberto pola Consellaría de Medio Ambiente, a 

través da presentación de alegacións na Xefatura Provincial da Coruña (xa que logo a 

presentación telemática habilitada a través da páxina web dá erro cada vez que se quere 

presentar calquera destas: mensaxe do servidor Service Temporarily Unavailable: The 

server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or 

capacity problems. Please try again later), e ás que se une a unánime oposición 

amosada pola veciñanza de todos os núcleos de poboación da contorna que mesmo 

teñen iniciado unha campaña de recollida de sinaturas na plataforma Change.org. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 
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-Podería xustificar a Xunta de Galiza a proposta de construción desta Planta de 

residuos no Lugar Teixoeira-Santa Icía, no Concello de Arteixo? 

-A Xunta de Galiza non cre suficientes, ou coa capacidade para atender á 

demanda existente, ás actuais plantas de residuos industriais que existen en Galiza? 

-Atendendo á proximidade da planta existente hoxe en día no concello das 

Somozas de similares características coa que se formula para a de Arteixo, podería 

explicar a Xunta de Galiza por que se ten realizado este Estudo de Impacto Ambiental 

Simplificado? 

-Ante a oposición veciñal xa amosada, tanto por entidades e asociacións así 

como particulares, a Xunta de Galiza pretende seguir adiante coa execución do 

Proxecto? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta 

oral na Comisión 8ª, sobre a redución do número de embarcacións destinadas á 

pesca e marisqueo en Galicia. 

 

A frota pesqueira galega representa case a metade dos buques de toda España. A 

importancia que o sector ten para a economía de Galicia queda reflexado por 

exemplo, en que neste ano están rexistradas 4.426 embarcacións destinadas á 

pesca e o marisqueo na nosa Comunidade. Sen embargo, tamén se debe incidir, 

que ao longo dos últimos anos apreciase unha tendencia negativa na evolución 

deste rexistro, algo que xera unha profunda preocupación no sector. 

Dende o ano 2009 Galicia perdeu 433 embarcacións, sendo este un descenso do 

8,9%. A maioría dos mariñeiros inciden en que esta redución é como 

consecuencia dunha política pesqueira desastrosa na xestión de cotas. Aínda que 

o sector avisa de que cada vez están nunha situación máis complicada, as 

administración públicas, e especialmente a Xunta de Galicia, miran cara outro 

lado e non propoñen alternativas reais e efectivas que revertan esta situación. 

Un dos sectores máis afectados é a pesca de gran altura, que no período 2009-

2017 rexistrou un descenso do -25,73%, pasando de 136 a 101 embarcacións nos 

últimos anos. Tamén a pesca comunitaria de altura se reduciu nun -47,24%,   

pasando de 127 a 67. As embarcacións que faenan no caladoiro nacional tamén 

caeron, neste caso en 332, pasando de 4590 a 4258 (2009-2017). 
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Por artes, o arrastre ten rexistradas 91 embarcacións menos; o cerco 15, para un 

descenso do 8,9%; e as artes menores foron as máis prexudicadas cunha redución 

de 271 barcos. Todos estes datos foron rexistrados no período dos últimos 8 anos. 

O problema reside precisamente en que Galicia perde pouco a pouco capacidade 

pesqueira mentres a Xunta de Galicia non desenvolve políticas públicas efectivas 

(por incapacidade ou deixadeza) que garantan o futuro de todo o sector. 

 

Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 Como valora a Xunta de Galicia esta redución no rexistro de embarcacións 

nos últimos oito anos? 

 Considera que o Goberno da Xunta desenvolveu nos últimos oito anos 

todas as políticas públicas necesarias para garantir o futuro do sector? 

 Cales son as medidas que actualmente desenvolve a Xunta para reverter 

esta tendencia negativa no rexistro de embarcacións en Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017. 

 

 

   Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

    Juan José Merlo Lorenzo 

    Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 30/08/2017 11:08:43 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 30/08/2017 11:08:49 

 

47881



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión 8ª, sobre a data límite que fixa a Xunta de Galicia para conseguir o 

saneamento integral das rías galegas. 

 

 

Da pesca e do marisqueo viven máis de 20.000 persoas en Galicia, polo que 

manter unhas rías galegas sen contaminación presentase como algo fundamental 

para garantir a supervivencia futura do sector. O saneamento integral das mesmas 

debe ser un obxectivo a curto prazo por parte da Xunta de Galicia. 

Actualmente están rexistrados, segundo Augas de Galicia, sobre uns 300 

verquidos incontrolados nas nosas rías. Unha das máis afectadas é a Ría de 

Arousa con máis de 100 puntos. Esta situación afecta de forma directa á pesca e 

ao marisqueo, véndose prexudicadas especies como a ameixa fina ou o 

berberecho, tal e como reflexa a evolución no número de capturas durante os 

últimos anos. 

En xuño deste ano o Congreso dos Deputados aprobou unha Moción, presentada 

por En Marea, na que se instaba ao executivo a sanear e a preservar as nosas rías, 

polo que agora é necesario un compromiso real por parte da Xunta de Galicia a 

este respecto. Ademais, debemos recordar que a Ministra de Agricultura e Pesca, 

Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, marcouse como 

obxectivo o saneamento integral das rías galegas durante esta lexislatura. 

 A importancia que ten para o sector pesqueiro e marisqueiro galego este 

saneamento integral é fundamental no futuro do mesmo, polo que é de obrigada 
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necesidade que a Xunta de Galicia fixe unha data límite para conseguir este 

saneamento integral das nosas rías. 

 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión: 

 Cal é a data límite que fixa a Xunta de Galicia para conseguir o 

saneamento integral das rías galegas? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 30/08/2017 11:07:24 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 30/08/2017 11:07:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta 

oral na Comisión 8ª, sobre as declaracións de Enrique López Veiga para unha 

posible privatización da lonxa de Vigo. 

 

 

A lonxa de Vigo representa un motor económico para toda a cidade olívica e, por 

extensión, para o resto de Galicia. O seu volume de negocio, que supera os 100 

millóns de euros anuais, fai desta lonxa unha das máis importantes, non só a 

nivel español senón tamén europeo, xerando, ademais, uns altos índices de 

emprego directo e indirecto na economía da zona. Unha boa xestión da mesma, 

con políticas que melloren a cadea comercializadora dos seus produtos, é clave 

para o futuro e competitividade desta lonxa.  

Recentemente, o Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López 

Veiga, plantexou a privatización da lonxa, algo que se atopou coas reticencias da 

maioría das asociacións do sector. O Presidente mostrouse partidario de que a 

Autoridade Portuaria non leve a actividade comercial da lonxa, afirmando, 

ademais, que o Porto necesita inversións para manter a súa actividade. 

Esta proposta de Enrique López Veiga asentase no alto volume de perdas que 

deixou a xestión da lonxa no último exercicio. A permisible perda de 

competitividade da lonxa en relación a outras de Galicia (a cal fixo referencia 

López Veiga nunha entrevista radiofónica) non é, dende o punto de vista de En 

Marea, resultado do carácter público da lonxa, senón resultado da nefasta xestión 

que leva a cabo López Veiga no Porto de Vigo. Querer circunscribir a un conflito 

público-privado esta xestión, responde máis ao tipo de política, que os membros 
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do Partido Popular tratan de desenvolver en Galicia e no resto do Estado, que a 

unha necesidade real, onde intencionadamente non se xestiona ben o que é de 

todos para dicir que non funciona e, posteriormente, ser privatizado. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión: 

 Que valoracións fai a Xunta de Galicia sobre unha posible privatización da 

lonxa de Vigo? 

 Tendo en conta os resultados negativos do último exercicio na xestión de 

dita lonxa, considera a Xunta de Galicia que Enrique López Veiga está 

facendo unha boa xestión na Autoridade Portuaria de Vigo? 

 As designacións a comezos deste ano de Alfonso Rueda, Ignacio López-

Chávez e Mercedes Rodríguez son un intento de politizar e controlar de 

forma partidista o Consello da Autoridade Portuaria de Vigo? 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 30/08/2017 11:11:11 
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Juan José Merlo Lorenzo na data 30/08/2017 11:11:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, relativa á recuperación pública 

dos saltos hidroeléctricos. 

 

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no 

seu PIB e por ser un factor relevante para a produción industrial. A pesares desa 

importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar una estratexia 

enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos 

enerxéticos. 

Así, o deseño da produción eléctrica en Galiza caracterizouse por ser un deseño 

alleo, dende a esfera estatal, onde os poderes públicos galegos non tiveron nunca voz 

nin voto, e foi tamén e en consecuencia un deseño contrario aos intereses e necesidades 

de Galiza. Un dos exemplos máis evidentes atopámolo no desenvolvemento da enerxía 

hidráulica en Galiza e a conseguinte construción de presas e encoros, cunhas fortísimas 

consecuencias sociais e medioambientais no noso territorio, unha concepción franquista 

co obxectivo de subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin o noso país nin 

especificamente as zonas afectadas obtivesen compensación ou beneficio de ningún 

tipo.  

As compañías eléctricas explotan en Galiza a maior parte das centrais 

hidráulicas existentes. Fano a través de concesións outorgadas polo Estado con 

duracións de entre 50 e 75 anos. Parte delas mesmo foron transferidas a mans privadas 
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no último cuarto de século mediante o proceso de privatización das empresas públicas 

do extinto INI, o que permitiu aumentar o crecente negocio do sector.  

En todo caso, a gran maioría das centrais hidroeléctricas foron construídas hai 

xa décadas, sendo investimentos que, debido á estrutura do mercado eléctrico, están 

sobradamente amortizados, sendo na práctica unhas máquinas de xerar beneficios 

grazas a decisións políticas discrecionais e ao uso privado que realizan dun ben público 

como é a auga.   

Boa parte das concesións caducan nos próximos anos, o que pon sobre a mesa o 

escenario futuro unha vez rematada a concesión e xa que logo, a expectativa do regreso 

desas instalacións á xestión pública. Nese escenario, sería máis que desexábel que a 

xestión e explotación se levase a cabo directamente a través dos poderes públicos. Así, 

consideramos que a creación dunha empresa pública galega sería o instrumento acaído 

para garantir a titularidade pública e unha xestión que teña en conta as necesidades do 

país.  

En resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG a pasada lexislatura, 

o Director Xeral de Augas de Galiza anunciou que ante o remate das concesións de 

saltos hidroeléctricos a Xunta avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos 

expedientes administrativos e confirmou que só existe un salto con cláusula social, das 

44 centrais de gran hidráulica. 

Recuperar a xestión pública das centrais é unha cuestión estratéxica. Cabe ter en 

conta que como consecuencia dos procesos de privatización, as compañías fixéronse 

cunha serie de instalacións construídas con investimentos públicos e cuxa produción é 

case todo beneficio é para elas. A xestión pública dos saltos e encoros permitiría á 

administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no 

beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción 

eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con 
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condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter unha menor factura do 

seu consumo eléctrico.  

Esta medida entronca coa óptica de que se deben diferenciar tarifas en función 

da condición dun territorio en relación coa produción eléctrica, unha óptica que o BNG 

leva tempo a reivindicar, e que en Galiza tería a súa concreción nunha tarifa eléctrica 

galega acorde á nosa condición de produtores excedentarios de enerxía eléctrica. 

Por último, cómpre salientar tamén que, recentemente, o diario “Público” 

sinalaba que “o goberno (do Estado) intenta esquivar a eminente nacionalización das 

hidroeléctricas”, e engadía que, a pesares de que o goberno rexeitaba aclarar os seus 

plans ante o inicio da caducidade en cascada das concesións máis rendíbeis do sector 

eléctrico, manobraba para evitar que a súa xestión pase a ser pública. De confirmarse 

estes feitos suporían un novo atranco por parte do goberno central a un 

desenvolvemento enerxético propio.  

 

Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª: 

-Pode garantir a Xunta de Galiza que se están a cumprir as cláusulas sociais que 

puidesen estar contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos que 

rematan nos vindeiros tres anos? De ser a resposta afirmativa, cales? 

-Dispón a Xunta de Galiza de información completa sobre as condicións de 

concesión dos saltos hidroeléctricos existentes en Galiza, onde cando menos se 

contemple o ano de remate da concesión, cláusulas sociais da concesión e cumprimento 

das mesmas? 
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-Que iniciativas ten previsto levar a cabo a Xunta de Galiza ante o remate das 

concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza o futuro dos concesións de saltos 

hidroeléctricos tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos, tal e como se 

anunciou na pasada lexislatura? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza algunha iniciativa para o aproveitamento 

público dos saltos hidroeléctricos que rematen a súa concesión? 

-Ten a Xunta de Galiza información a respecto das intencións do Goberno do 

Estado ante a situación de remate das concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Que valoración realiza a Xunta do feito de que so unha das 44 centrais de gran 

hidráulica teña cláusulas sociais? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas 

Bergantiños, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á 

necesidade da construción dun centro de día no concello de Rianxo. 

 

Pese a que Galiza é un país con unha poboación cada vez máis 

envellecida, a falta de dispositivos e recursos para atender ás persoas en situación 

de dependencia é unha constante. 

É unha evidencia a necesidade de implementar recursos públicos que dean 

resposta ás necesidades tanto das moitas persoas maiores como das que están en 

situación de dependencia. 

Dentro dos recursos demandados ocupan un lugar moi importante os 

centros de día. Dispositivos pensados para dar respostas as necesidades destas 

persoas, mellorar a súa calidade de vida, desde a proximidade e permitindo que 

sigan vivindo no seu entorno familiar evitando o desarraigo e tamén facilitando a 

conciliación laboral e familiar. 
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Á atención a estas persoas debería ser unha prioridade por parte da Xunta 

de Galiza, mais lonxe diso a realidade é que son miles as que seguen a agardar 

por eses recursos. 

Entre estes está o concello de Rianxo, onde hai desde hai tempo a 

demanda de que o concello conte cun centro de día. @s veciñ@s levan meses 

loitando para que a súa demanda sexa atendida por parte da Xunta. Téñense 

organizado nunha plataforma para sumar esforzos, de tal xeito que levan 

recollido sinaturas, realizado concentracións, manifestacións, protestas e un 

peche ininterrompido desde o día 13 de xullo no salón de plenos do concello. 

O BNG leva tempo tamén demandando o centro de día para Rianxo. Son 

moitas as xestións e esforzos realizados polo Goberno municipal, que ten 

mostrado a súa vontade de acadar unha solución, a empezar pola posíbel 

ubicación, realizando a cesión de terreos ou a posibilidade de rehabilitación de 

algún edificio existente, e temos presentado iniciativas parlamentares a empezar 

pola inclusión de emendas en repetidas anualidades nos orzamentos da Xunta. 

A petición dun centro de día para Rianxo está máis que xustificada, este 

concello ten arredor de tres mil persoas con máis de 65 anos, e un número 

importante tanto dos que se desprazan a outros concellos para recibir atención 

como dos que están en situación de acudir a un centro destas características de 

existir no concello. 

A pesar de todo o exposto, a Xunta de Galiza está a mostrar unha total 

insensibilidade diante das demandas de veciñ@s e concello de construción dun 

centro de día. 
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Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Considera o Goberno galego que a dotación de centros de día públicos é 

suficiente para atender á poboación galega en situación de dependencia? 

-Non lle parece razoábel a petición dun centro de día por parte d@s 

veciñ@s de Rianxo, tendo en conta o alto número de persoas con máis de 65 

anos e o importante número que se desprazan a outros concellos para serán 

atendid@s? 

-Vai atender a Consellaría de Política Social as demandas que lle están a 

facer desde Rianxo? 

-Vai seguir mantendo a posición de insensibilidade c@s veciñ@s que 

levan pechad@s no concello desde o 13 de xullo? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2017 13:12:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2017 13:12:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2017 13:12:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2017 13:12:53 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2017 13:12:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2017 13:12:56 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á cobertura das prazas 

vacantes de traballadores e traballadoras do Servizo de Prevención e Defensa contra 

Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta en Ourense. 

 

Só no 2016 a provincia de Ourense concentrou máis da metade das 22.000 

hectáreas ardidas no total do territorio galego e concentrou a metade dos grandes 

incendios forestais superiores a 500 hectáreas, afectando ademais en territorios 

protexidos ambientalmente por segundo ou terceiro ano, como no caso do Xurés. Neste 

contexto, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que toda disposición de 

recusos é pouca e observamos con preocupación que no momento de asinar esta 

iniciativa, malia o preocupante pico de incendios de abril, os servizos de extinción non 

estean a funcionar ao cen por cento e non sexan públicos os datos referidos á 

planificación para os meses de maior risco.  

Ademais, o 30 de maio de 2017 manifestáronse representantes dos traballadoras 

e traballadores do SPDCIF diante da Xefatura Territorial de Medio Rural denunciando a 

limitada cobertura de prazas vacantes deste servizo, un elemento fundamental para a 

protección do medio e das persoas diante dos incendios. Estes traballadores e 

traballadoras cifran o número de postos sen cubrir, ben por baixas ou por vacacións en 

83 postos e alertan de que durante os meses de maior previsión de incidencia de lumes a 
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Xunta de Galiza non cubrirá nin unha cuarta parte. A esta preocupación súmase a 

denuncia de que as zonas máis desamparadas serán precisamente aquelas que máis 

afectadas estiveron na última tempada e que albergan espazos naturais con diferentes 

tipos de protección e de recoñecemento, como é o caso de Verín, Viana e a zona da 

Baixa Limia, tamén moi castigada nestes meses de inverno.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Considera o goberno galego que o dispositivo está adaptado para a realidade 

específica da provincia de Ourense? 

- De cantos postos solicitou a cobertura a Xefatura Territorial de Medio 

Ambiente de Ourense? Candos vai cubrir a Xunta de Galiza? Cales son as razóns? 

- Ten previsto o goberno galego medidas de coordinación específicas para a 

provincia de Ourense entre os diferentes corpos antiincendios para evitar 

descoordinacións doutras tempadas? 

- Que medidas de mellora dos equipos de protección individual dos e das 

traballadoras ten desenvolto a Xunta de Galiza no último ano? 

- Que medidas de mellora das condicións laborais dos e das traballadoras ten 

desenvolto ou vai desenvolver a Xunta de Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2017 13:52:36 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2017 13:52:41 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2017 13:52:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2017 13:52:43 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2017 13:52:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2017 13:52:46 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado,Guadalupe Murillo Solís, Marta Novoa 
Iglesias,Diego Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, Isabel Novo Fariña, César 
Fernández Gil,  Aurelio Nuñez Centeno, María Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo 
Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a 
súa resposta Oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servicios. 
 
A Xunta de Galicia destinou para este ano 2017, a través da Axencia Galega de 
Infraestruturas, un total de 10,5 millóns de euros ao Plan de Sendas de Galicia. 

 
Para a comarca de Pontevedra a planificación global está contida na Estratexia en 
materia de mobilidade alternativa para a comarca de Pontevedra. 
 
No mes de xuño deste ano licitouse o contrato de servizo para a redacción dos 
proxectos de construción de 13 sendas peonís e ciclistas na comarca de Pontevedra e 
concellos limítrofes. 
 
Estas actuacións, que levará a cabo a  Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), serán 
cofinanciadas polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, e  están 
enmarcadas na segunda fase do Plan de Sendas de Galicia, co obxectivo de 
incrementar a seguridade de peóns e ciclistas, posto que son os usuarios máis 
vulnerables das estradas, e promover a mobilidade sustentable. 
 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 

 
 

1.- En qué estado se atopa a tramitación do contrato para a redacción dos 
proxectos de construción do Plan de Sendas na comarca de Pontevedra? 
 
2.- Cal é o calendario previsto para o inicio das obras? 
 
3.- Cal é o investimento previsto para estes proxectos? 
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Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 30/08/2017 14:41:48 

 
Martín Fernández Prado na data 30/08/2017 14:42:09 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 30/08/2017 14:42:24 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/08/2017 14:42:34 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 30/08/2017 14:42:55 

 
Diego Calvo Pouso na data 30/08/2017 14:43:20 

 
María Isabel Novo Fariña na data 30/08/2017 14:43:30 

 
César Manuel Fernández Gil na data 30/08/2017 14:43:59 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 30/08/2017 14:44:15 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 30/08/2017 14:44:56 

 
Gonzalo Trenor López na data 30/08/2017 14:45:19 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 30/08/2017 14:45:45 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Soraya Salorio Porral, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Gonzalo 
Trenor López, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, 
Julia Rodríguez Barreira, Daniel Varela Suanzes-Carpegnadeputados e 
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro no disposto no 
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esta 
Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral na Comisión 2ª, 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 
 
O pasado 11 de agosto de 2017, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, 
Ethel Vázquez, visitou a zona histórica de Betanzos para comprobar o inicio das 
obras dos tres edificios de uso residencial que a Xunta comezou a rehabilitar, 
situados na rúa Clérigos 13, e na rúa A Cerca 9 e 13, nos que se investirán 
arredor de 1,2 millón de euros.  
 
Para poder levar a cabo estas actuacións foi necesaria a firma dun convenio a 
finais de 2010, entre o Concello de Betanzos e o IGVS, no que a Administración 
autonómica adquiría 9 edificacións no casco histórico co fin de levar a cabo a 
súa rehabilitación, nas rúas A Cerca, Clérigos, Cortaduría, Lanzós e Rúa Nova, 
ademais doutra na rúa A Cerca 9, que foi cedida gratuitamente.  

 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte  
seguinte pregunta en Comisión: 
 
 
 

 Que previsións ten a Xunta para a rehabilitación das vivendas propiedade do 
 Instituto Galego da Vivenda e Solo no casco vello de Betanzos? 
 

 
 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soraya Salorio Porral na data 30/08/2017 14:36:58 
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Jaime Castiñeira Broz na data 30/08/2017 14:37:12 

 
Martín Fernández Prado na data 30/08/2017 14:37:20 

 
Gonzalo Trenor López na data 30/08/2017 14:37:34 

 
Diego Calvo Pouso na data 30/08/2017 14:37:51 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 30/08/2017 14:38:02 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/08/2017 14:38:25 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 30/08/2017 14:39:02 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 30/08/2017 14:39:14 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, relativa aos danos causados polas 

obras do AVE en Castrelo do Val e as actuacións que debe levar a cabo o goberno 

galego. 

 

A historia das obras do AVE con Galiza vén de lonxe e trae canda si unha ampla 

traxectoria de incumprimentos e agravios. Desde os continuos retrasos nas obras, a falta 

de execución dos orzamentos, a ausencia dunha planificación do transporte que non 

deixe abandonadas as conexións de cercanías, as dúbidas sobre o alcance que terá 

realmente a dobre vía, etc. En moitos concellos ourensás, como é o caso de Castrelo do 

Val, cómpre engadir continuos danos ao territorio e á súa poboación, que ve como as 

obras acompañan diversas actuacións que non se poden repetir. 

No que atinxe ao tramo entre Lubián e Ourense podemos recordar, por exemplo, 

como no ano 2014 a Confederación Hidrográfica Miño-Sil tivo que sancionar, após 

denuncias de organizacións ecoloxistas e do SEPRONA, unha grave e significativa 

alteración do río causado polas obras. Na altura, no Foxo Vello, a carón de 

Campobecerros, desviouse o caudal por un tubo de máis de 140 metros, alterando as 

correntes, incrementando os riscos de contaminación e alterando de forma drástica o 

medio biolóxico. Unha sanción que finalmente se baseou na non petición de permisos e 

que supón unha anécdota para as construtoras, fallando tamén a inspección por parte da 

propia administración que non emprega os recursos a disposición. Acontecementos 
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coma este non foron excepcionais e podemos recordar tamén denuncias de verteduras e 

danos neste e noutros recursos hídricos, por exemplo no Támega. 

A situacións como a descrita hai que engadir os numerosos danos que causan as 

obras do AVE nas infraestruturas, especialmente en vías secundarias e mesmo camiños 

de paso que empregan para transportar ou mesmo almacenar material. Un dos casos 

extremos é o dano reiterado a unha parte importante da OU-114 que fai que o traxecto 

entre Campobecerros e Verín sexa de difícil e perigoso tránsito. Unha situación que non 

é nova e que supón graves molestias para a veciñanza ao incrementar os seus tempos de 

desprazamento e ao supoñer un desgaste nos vehículos que incrementa o custe.  

Mentres, o Estado desinviste en Galiza e non vela polos dereitos desta veciñanza 

e a Xunta de Galiza evade as súas responsabilidades como administradora. Malia que 

ADIF ten adxudicado a Tragsa un plan de reparación das estradas afectadas 

pertencentes á Xunta e á Deputación, a espera continúa e a veciñanza mobilízase para 

esixir unha solución.  

 

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

Comisión 2ª: 

-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para que as estradas ourensás 

reciban a reparación que lles corresponde por mor dos danos do AVE? 

-Coñece o goberno galego a situación na provincia de Ourense e en concreto da 

comarca de Monterrei e os danos levados a cabo polas obras do AVE? Ten avaliado o 

seu custo? 
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-Tense dirixido o goberno galego ao goberno central para que axilice as obras de 

reparación do AVE? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza o risco que están a sufrir os veciños e veciñas 

de Monterrei? 

-Demandará o goberno galego o incremento das partidas orzamentarias para tal 

fin?  

-Ten pensado a Xunta de Galiza asumir o custo dalgún destes arranxos por 

consideralos prioritarios? 

-Ten pensado o goberno galego emprender algún tipo de acción legal diante 

desta situación? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 10:38:04 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 10:38:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 10:38:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2017 10:38:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2017 10:38:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2017 10:38:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo 
Trenor López, Diego Calvo Pouso, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia 
Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro ,deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral 
en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 
Servicios. 
 
Nos últimos anos, a rede de estradas en xeral e autonómica en particular, veu véndose 
incrementada de xeito progresivo para acadar o obxectivo de mellorar a vertebración 
do territorio galego, mellorar a seguridade viaria por estrada e permitir que a maior 
parte da poboación teña unha vía de alta capacidade próxima ao seu ámbito. 

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada 
polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e que non son de titularidade do Estado ou doutros organismos. 
Esta rede autonómica está clasificada en diversas categorías: rede primaria básica, 
rede primaria complementaria e rede secundaria. 

A rede básica que está formada por  os grandes eixos que, xunto ca rede de interese 
xeral do Estado, vertebran o territorio, o conectan ca rede de estradas das 
comunidades autónomas veciñas e relacionan entre si tanto os grandes centros de 
poboación como os principais lugares de actividade económica comprende as 
autopistas, autovías e vías de alta capacidade autonómicas. Estas últimas teñen una 
importante transcendencia na vertebración de importantes comarcas galegas co 
conxunto do sistema, e polo tanto construíronse algunhas novas nos últimos anos. 

A apertura destas novas vías ou a mellora das existentes, require tempos de 
maduración para que a poboación as coñeza e as incorpore aos seus hábitos de 
mobilidade, cara a valoración destas accións, os parlamentarios asinantes plantean a 
seguinte, Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión:  

 

Cal é a evolución do tráfico da rede autonómica de estradas? 

E, en particular, Canto tráfico están rexistrando as vías de alta capacidade postas en 
funcionamento nos últimos anos? 
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Santiago de Compostela, 31 de agosto de  2.017 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, relativa á proxección dunha planta 

de produción de mestura bituminosa en quente na canteira de Bouzas, nº266, de Parada 

de Ribeira no concello de Xinzo da Limia. 

 

Recentemente, a concesión de licenza de obra por parte da Xunta de Goberno do 

Concello de Xinzo para a proxección dunha planta de produción de mestura bituminosa 

en quente na canteira de Bouzas reavivou inquedanzas na veciñanza da contorna, pois 

supón a reactivación dun proxecto paralizado desde 2014 e que ten numerosas dúbidas 

canto ao impacto ambiental que pode supoñer.  

Cómpre recordar que xa o 22 de maio de 2014 fíxose pública a avaliación de 

incidencia ambiental. Daquela fora solicitado un informe preceptivo ao Concello, 

emitido no senso de que a actividade non é compatíbel co uso do chan (rústico de 

protección forestal) pero que podería ser autorizada pola Xunta. Posteriormente, o 11 de 

xuño 2014 fíxose pública a resolución da declaración de incidencia ambiental favorábel 

á realización da actividade. Unha vez foi pública e coñecida esta situación a causa dos 

trámites municipais, numerosas entidades sociais, ecoloxistas e veciñais coa súa 

presentación pública a finais de xuño do 2014 alegaron e protestaron contra este 

proxecto posto que a colocación deste implica moitos riscos pola súa proximidade ás 

poboacións e a zonas delicadas desde un punto de vista ambiental. Por exemplo, a 
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proximidade á zona ZEPA da Limia, zona de especial protección para as aves, cuxa 

finalidade é a protección e conservación do hábitat e das especies de aves definidas na 

contorna que abrangue 6.939,20 ha dos concellos da Porqueira, Bande, Rairiz de Veiga, 

Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, e 

Xunqueira de Ambía. Ademais, alén de englobar o LIC de Veiga de Ponteliñares. 

Ademais, cómpre recordar a unidade social e política neste tema e que por 

exemplo mesmo o 28 de xullo de 2014 tivo lugar un pleno extraordinario urxente no 

Concello de Xinzo de Limia no que foi aprobada por unanimidade unha moción 

rexeitando a planta e instando á Xunta a que lle denegue a licenza, como tamén foi 

aprobada unha moción no mesmo sentido, a proposta do Bloque Nacionalista Galego, 

na Deputación de Ourense, tamén por unanimidade.  

Máis aínda, cómpre recordar que a Limia é unha zona con importantes 

problemas ambientais derivados da emisión de residuos derivados das numerosas 

granxas existentes, ademais de ser unha zona profundamente castigada pola crise 

económica, a perda de poboamento e a crise no sector agrario. Polo tanto, todas as 

decisións que no presente supoñan unha posíbel afectación á contorna deben ter unha 

avaliación aínda máis rigorosa e actualizada canto ao seu impacto.  

En vista do rexeitamento social que a implantación dunha planta deste tipo 

desatou hai anos en Xinzo, sorprende que con data 29 de maio de 2017 o Concello de 

Xinzo de Limia tomara, sen previa información pública á veciñanza, a decisión de 

conceder licenza urbanística para a devandita planta desestimando todas as alegacións 

presentadas por colectivos sociais e medioambientais. Uns acontecementos diante dos 

que a veciñanza ten demandado explicacións a respecto desta situación, sendo ignoradas 

polas administracións competentes. 
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Polo tanto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 2ª: 

- Que medidas levou ou vai levar a cabo o goberno galego para garantir que o 

proxecto de produción asfáltica para a canteira de Bouzas (Xinzo) non colide coa 

protección que precisan as condicións medioambientais, poboacionais e agropecuarias 

da zona? 

- Considera o goberno galego que está garantida a adecuada xestión dos 

residuos? 

- Ten avaliado o goberno galego o posíbel impacto negativo na produción 

agropecuaria profesional e familiar da contorna? De que forma? 

- Como garante o goberno galego que o proxecto non teña un impacto negativo 

na zona ZEPA próxima? 

- Coñece o goberno galego as razóns polas cales se veñen de retomar e acelerar 

os trámites suspensos desde 2014? 

- Por que o goberno galego rexeita interceder na procura de consenso veciñal 

arredor desta cuestión? 

- Coñece o goberno galego por que o Partido Popular mudou de opinión a 

respecto desta instalación? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 11:58:02 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 11:58:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 11:58:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2017 11:58:10 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2017 11:58:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2017 11:58:13 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, relativa ao impulso do 

autoconsumo. 

 

O autoconsumo é unha posibilidade aberta de cara ao aforro enerxético, a 

eficiencia nas redes de transporte e a redución de prezos de mercado. Para alén disto, 

supón unha aposta polas enerxías limpas e pola redución das emisións contaminantes 

así como pola produción descentralizada e mesmo, no caso das empresas, polo 

incremento da competitividade. A posibilidade de que os consumidores xeren a súa 

propia electricidade implica consecuencias extraordinariamente positivas no eido 

económico e social do país que cómpre impulsar desde as administracións.  

Porén, o Real Decreto 900/2015, polo que se regulan as condicións 

administrativas, técnicas e económicas das modalidades de subministro de enerxía 

eléctrica con autoconsumo e de produción con autoconsumo, tivo como orientación 

principal a de para impedir o desenvolvemento do autoconsumo, no canto do seu 

fomento. Con esta normativa, o Goberno estatal impuxo unha barreira económica 

inxustificada ao desenvolvemento do autoconsumo. O Goberno aprobou esta normativa 

de forma illada, en contra do clamor social (máis de 200.000 firmas e 40.000 alegacións 

recollidas contra o texto), o resto de organizacións políticas e sociais, e institucións 

como a CNE, CNC ou a Defensora do Pobo. 
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A normativa introduciu un cargo económico extra, coñecido popularmente como 

“imposto ao sol”, para aqueles consumidores que, ademais de contar co servizo de 

electricidade da rede, teñan un sistema de autoconsumo. Este “imposto ao sol” é 

inxustificado, como xa viñeron denunciando diferentes organismos reguladores, e 

desincentivador. Os autoconsumidores conectados á rede xa pagan as mesmas peaxes ao 

sistema que calquera outro consumidor, é dicir, a totalidade do termo fixo, e a parte 

correspondente á demanda de enerxía que fagan da rede. 

O Real Decreto non regulou o balance neto, a modalidade máis estendida no 

mundo e especialmente interesante para incentivar o autoconsumo nos fogares e que 

consiste en ceder a electricidade que un xera e lle sobra cando non a usa (por exemplo, 

nas horas centrais do día en moitos fogares) e poder, a cambio, recuperar esa mesma 

cantidade de enerxía cando a instalación non xera (por exemplo, de noite).  

Esta regulación penalizadora do autoconsumo supuxo un novo paso nun deseño 

enerxético contrario aos intereses e necesidades de Galiza. Cabe recordar que ao noso 

país foille adxudicado polo Estado español o papel subministrador de enerxía para 

favorecer o desenvolvemento e industrialización doutros territorios. Así, Galiza é 

excedentaria na produción de electricidade, e soporta os custos sociais e 

medioambientais derivados desta especialización: desprazamento de poboación, 

inundación de vales, contaminación, etc. Porén, por ser o deseño eléctrico alleo á 

realidade do noso país, non obtemos ningún beneficio da condición de produtor 

excedentario. 

En sentido contrario á orientación das políticas do Goberno do Estado, algunhas 

CCAA están a impulsar medidas que favorezan o autoconsumo, como é o caso das Illas 

Baleares, onde se teñen aprobado convocatorias públicas de axudas para o fomento das 

instalacións de enerxía solar fotovoltaica e eólica para autoconsumo, ou máis 

recentemente a Generalitat de Cataluña, que a pesares das limitadas competencias tenta 
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impulsar unha política enerxética propia, e acaba de crear unha mesa con representantes 

do sector público e do privado para impulsar o autoconsumo enerxético. O obxectivo é 

estudar as barreiras administrativas, económicas e legais que dificultan xeneralizar este 

tipo de produción enerxética e propoñer medidas para superalas. Formarán parte da 

mesa representantes da Generalitat, das administracións locais e supralocales e 

empresas, asociacións profesionais, distribuidores e comercializadores de electricidade, 

colexios profesionais, asociacións de consumidores e fabricantes e distribuidores de 

equipos do sector. 

Esta normativa estatal que trata de frear o autoconsumo choca coa decidida 

aposta polo autoconsumo por parte dunha significativa parte da sociedade galega. 

Porén, nesta cuestión, como en moitas outras, o que está a caracterizar á Xunta de 

Galiza é a máis completa inacción. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª: 

-Que valoración realiza a Xunta de Galiza do RD 900/2015 que regula o 

autoconsumo? 

-Considera a Xunta de Galiza que a normativa aprobada dou satisfacción ás 

demandas do sector? 

-Considera a Xunta de Galiza que o marco deseñado fomenta o autoconsumo? 

-Vai a Xunta de Galiza a instar ao goberno do Estado a que derrogue o citado 

Real Decreto e consensúe un novo cos consumidores e comunidades autónomas? 
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-Considera a Xunta de Galiza necesario ter un marco competencial acaído para 

que Galiza poida impulsar unha normativa favorecedora do autoconsumo? 

-Vai a realizar a Xunta de Galiza algún programa de axudas tendente a fomentar 

o autoconsumo? 

-Vai a impulsar a Xunta de Galiza a creación dunha mesa con representantes do 

sector público e do privado para impulsar o autoconsumo enerxético? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 13:32:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 13:32:20 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 13:32:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2017 13:32:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2017 13:32:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2017 13:32:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sanchez García e Luís Villares Naveira, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea,  ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan  a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral en Comisión.  

 

O 8 de febreiro o Parlamento de Galicia aprobou unha iniciativa sobra as 

actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos depósitos de 

pneumáticos usados.  

 

O incendio do cemiterio de pneumáticos acontecido en Seseña, en maio de 2016, 

puxo de manifesto o perigo que supoñen os vertedoiros incontrolados deste tipo 

de materiais. A acumulación de pneumáticos ten que ser abordada dunha maneira 

eficiente e respectuosa co medio ambiente, algo que non se fixo ata o de agora. 

Como sinalaba a iniciativa, o tratamento destes residuos consiste case sempre na 

incineración (un proceso moi contaminante) ou no depósito (unha xestión que só 

traslada o problema ao futuro), e só nuns poucos casos na reutilización e na 

reciclaxe.  

 

Tendo isto presente, o Goberno da Xunta comprometeuse a:  

 

1.- Deseñar un modelo de xestión e control dos pneumáticos usados baseado na 

reutilización e reciclaxe destes residuos.  

2.- Retirar e trasladar de xeito inmediato os pneumáticos usados acumulados en 

depósitos e vertedoiros incontrolados, para o seu tratamento nunha planta de 

reciclaxe.  

3.-Impulsar, en colaboración cos Concellos, un plan específico para detectar e 

retirar os pneumáticos en desuso existentes no medio rural.  
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4.- Establecer, no ámbito do impulso da I+D+i, unha liña específica destinada a 

fomentar os estudos de novas aplicacións de pneumáticos reciclados. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

 Cal é o modelo da Xunta para avanzar cara a reutilización e reciclaxe dos 

pneumáticos? 

 Cal é o estado dos cemiterios de pneumáticos con respecto ao ano pasado? 

Cantas toneladas de pneumáticos foro tratadas nunha planta de reciclaxe? 

 Que pensa facer a Xunta para retirar os pneumáticos en desuso do rural? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017. 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Luís Villares Naveira 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 31/08/2017 13:36:21 

 

47919



 
 

 

 

Luis Villares Naveira na data 31/08/2017 13:36:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araújo, Marcos Cal Ogando e  Luís Villares Naveira, 

deputada e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA 

para a súa resposta oral en Comisión.  

 

O 23 de novembro o Parlamento de Galicia aprobou unha iniciativa para garantir 

unha atención axeitada da interrupción voluntaria do embarazo en tódolos 

centros da rede sanitaria pública e os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres 

do rural.  

 

A iniciativa formulouse nun momento no que moitas mulleres denunciaban a 

mala praxe dos servizos sanitarios galegos no referente aos abortos terapéuticos. 

Esta mala praxe foi recoñecida pola propia xerencia da área sanitaria da Coruña, 

asumindo que as mulleres que se atopaban no segundo trimestre de xestación non 

eran atendidas coas mesmas garantías que nun parto. Existía (e aínda persiste) 

unha forma de maltrato e de violencia de xénero que contaba (e conta) con 

respaldo institucional: a violencia obstétrica. 

 

Vítimas desta violencia foron as mulleres que abortaron sen o acompañamento 

adecuado dos profesionais sanitarios, aquelas que foron derivadas a 600 

quilómetros de distancia porque o sistema sanitario galego negáballes asistencia, 

todas as que sufriron secuelas físicas e psicolóxicas a causa das neglixencias 

médicas... O risco que ata o de agora asumiron as mulleres galegas para facer 

valer os seus dereitos reprodutivos é inadmisible.  

 

Por todo isto, a iniciativa aprobada pola unanimidade dos grupos do Parlamento 

galego solicitaba: 
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1. Non recorrer a sentenza xudicial que condena por neglixencia o 

SERGAS no caso concreto da muller mariñá que perdeu o útero e asumir, 

como xa fixo publicamente o propio Presidente, as consecuencias da súa 

actuación neglixente. 

2. Crear dous centros de referencia no país para a atención da 

Interrupción Voluntaria do Embarazo (IVE), un na zona norte e outro da 

zona sur, con persoal sanitario especializado, co obxecto de garantir a 

execución dos protocolos internacionais sobre os “Dereitos Sexuais e 

Reprodutivos”   

-recoñecidos como dereitos humanos- na rede pública de saúde galega. 

De ser necesario que o SERGAS convoque prazas nas que se estabeleza 

como requirimento que non se declare obxección de conciencia.  

3. Fornecer as mulleres da atención axeitada, tal e como recollen os 

protocolos internacionais, garantindo a mesma atención que nun parto 

(indución, expulsivo e despois deste en sala axeitada, con posibilidade de 

anestesia epidural e atención por parte de profesionais de xinecoloxía e 

matrona), incluído o apoio emocional á muller durante todo o proceso, 

tendo en conta as súas necesidades, inquedanzas e desexos para poder 

abordar de xeito integral a súa saúde física e psíquica. 

4. Dotar os concellos do rural de profesionais de xinecoloxía nos Centro 

de Orientación Familiar de referencia, para garantir a atención dos 

dereitos sexuais e reprodutivos de todas as mulleres, sen discriminacións 

xeográficas, independentemente de que vivan en zonas rurais ou urbanas.  

 

Por todo o exposto, En Marea presenta as seguintes Preguntas para a súa resposta 

oral en Comisión: 
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 Cal é o estado dos dous Centros de referencia para a atención da 

Interrupción Voluntaria do Embarazo na zona norte e sur do país que o 

Goberno se comprometeu a crear? 

 Que medidas foron tomadas para acabar coa violencia obstétrica que 

padecen as mulleres? E para garantir a atención axeitada das interrupcións 

voluntarias do embarazo?  

 Que medios profesionais van ser destinados ao rural para evitar que se 

produzan discriminacións xeográficas na satisfacción dos dereitos das 

mulleres? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017. 

 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Marcos Cal Ogando 

   Luís Villares Naveira 

   Deputada e deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 31/08/2017 13:39:28 
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Marcos Cal Ogando na data 31/08/2017 13:39:36 

 

Luis Villares Naveira na data 31/08/2017 13:39:43 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando e  Luís Villares Naveira, 

deputada e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 

156 do Regulamento da Cámara, presentan  a seguinte PREGUNTA para a súa 

RESPOSTA ORAL en Comisión. 

   

 

O 28 de decembro o Parlamento de Galicia aprobou unha Proposición non de lei 

para loitar contra a violencia de xénero no medio rural. A iniciativa sinalaba 

algunhas das singularidades das violencias machistas que padecen as mulleres 

dos espazos rurais e que supoñen unha maior indefensión para as vítimas. Unha 

delas é o illamento que se deriva da dispersión da poboación. Moi a miúdo, as 

mulleres que sofren algún tipo de maltrato só teñen preto ao seu agresor e ao seu 

círculo familiar máis próximo. A isto hai que sumar que moitas mulleres viven en 

núcleos illados de difícil acceso que non contan con moitos dos servizos básicos 

de atención e axuda que si existen nos centros urbanos.  

 

A política de recortes da Xunta de Galicia fixo que a precaria situación das 

mulleres rurais sexa aínda máis feble ao desmantelar moitos servizos públicos. 

Son moitos os casos nos que as mulleres non dispoñen no seu concello de centros 

de información ou asesoramento para apoialas se sofren algún tipo de violencia.  

 

Co fin de abordar o problema, o Parlamento galego instou á Xunta de Galicia a:  

 

1. Fornecer cursos de formación sobre temas vinculados ao empoderamento 

e implementar campañas de sensibilización e concienciación orientadas 

especificamente ás mulleres rurais. 

2. Poñer os medios e recursos suficientes para mellorar a atención ás 
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mulleres vítimas de violencias machistas no medio rural e evitar situación de 

illamento.  

3. Incrementar o número de Centros de Información á Muller, de xeito que 

poida acadarse o obxectivo de dispoñer de un como mínimo en cada concello de 

Galicia, para cubrir as necesidades de asesoramento e apoio das mulleres que 

sofren violencias machistas no rural . 

 

Por todo o exposto, En Marea presenta as seguintes Preguntas para a súa resposta 

oral en Comisión:  

 

1.ª) Que cursos de formación e campañas de sensibilización e concienciación 

orientados ás mulleres rurais ten previstos o Goberno para o presente ano? 

2.ª) Cales son os medios específicos que se porán ao servizo das mulleres rurais 

para evitar o sufrimento engadido que supón o illamento nos casos de violencia 

machista?  

3.ª) Cantos Centros de Información á Muller ten previsto crear o goberno 

naqueles concellos que aínda non contan con un? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017. 

 

   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Marcos Cal Ogando 

   Luís Villares Naveira 

   Deputada e deputados do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 31/08/2017 13:40:10 

 

Marcos Cal Ogando na data 31/08/2017 13:40:19 

 

Luis Villares Naveira na data 31/08/2017 13:40:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando e Luís Villares Naveira, 

deputada e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 

156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa 

resposta oral en Comisión. 

 

 

O 25 de xaneiro o Parlamento de Galicia aprobou unha Moción sobre a política 

do Goberno galego en relación coa violencia de xénero en menores.  

 

As rapazas menores de idade afrontan un maior risco de sufrir violencia de 

xénero, en gran medida pola falta de información. As institucións están fallando 

á hora de ofrecer as ferramentas que permitan recoñecer as situacións de abuso. 

Así o proba a naturalidade coa que moitas persoas mozas asumen que o home é 

quen debe tomar as decisións na parella, que o lugar da muller está na casa coa 

súa familia ou que a muller é máis débil e menos capaz. Estas crenzas tradúcense 

con demasiada frecuencia en situacións de control por parte da parella, agresións 

e outras formas de maltrato machista. Así o apunta a macro enquisa española de 

violencia contra a muller do ano 2015. Segundo ela, o 21% das mulleres menores 

de 25 anos que tiveron parella nalgún intre da súa vida foron vítimas da violencia 

de xénero. A altísima porcentaxe é un síntoma de que se trata dun problema 

estrutural e non de casos illados.   

 

Os problemas estruturais precisan solucións estruturais. Entre as medidas a tomar 

cómpre reforzar as labores formativas en materia de violencia machista, non só 

dirixidas ás mozas, senón tamén ás persoas encargadas de protexelas, tal e como 

se comprometeu a facer o Goberno da Xunta. 
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Por todo o exposto, a deputada e deputados asinantes presentan as seguintes 

preguntas: 

 

 Que campañas de información e sensibilización en materia de violencia de 

xénero, dirixidas a mocidade, ten previstas o goberno para o presente ano? 

 Cal é o contido da formación especializada en violencia de xénero que vai 

recibir o persoal que intervén nos procesos xudiciais? 

 Que medidas se van tomar para protexer a intimidade das mulleres que 

denuncian no momento de acceder aos recursos das administracións 

públicas? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017. 

   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Marcos Cal Ogando 

    Luís Villares Naveira 

    Deputada e deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 31/08/2017 13:37:47 
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Marcos Cal Ogando na data 31/08/2017 13:37:55 

 

Luis Villares Naveira na data 31/08/2017 13:38:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa a desenvolver as 

competencias de consumo da Xunta de Galiza fronte ás agresivas políticas comerciais e 

abusos das entidades financeiras. 

 

Nos últimos anos as galegas e galegos puideron coñecer un número importante 

de casos de abusos bancarios de diferente índole que tiveron a súa translación a un 

número en aumento de sentenzas arredor deles. Polo importante número de persoas 

afectadas, polas contías implicadas e a extensión territorial que tivo, alén da exemplar 

loita social que supuxeron, o noso país aínda recorda o grande calote das preferentes e 

obrigas subordinadas. Máis recente é a sentenza europea sobre as cláusulas chan do 

pasado mes de decembro de 2016. 

Como é lóxico, a secuencia de todos estes acontecementos xeraron unha 

inseguridade e preocupación por parte das persoas usuarias de cara ás accións levadas a 

cabo polas entidades bancarias. Unha preocupación e unhas esixencias que as 

administracións públicas non sempre souberon acompasar nun contexto no que os feitos 

evidencian como a colocación de produtos financeiros por parte das entidades 

financeiras segue a estar rodeada de prácticas pouco transparentes e garantistas para cos 

dereitos das persoas usuarias e co bo devir da economía en xeral.  

Un denominador común das diferentes sentenzas e avaliacións de persoas 

expertas e de entidades independentes é que, para alén de cuestións relacionadas coa 

legalidade, a gravidade e importancia do asunto radica na mala praxe durante a 
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colocación destes produtos, ora por falta de información e transparencia, ora por 

existencia de cláusulas dolosas que acompañan unha información insuficiente e opaca 

que, segundo os casos, mesmo se dá nun contexto no que as persoas afectadas están 

nunha situación de vulnerabilidade e existe un abuso engadido ao ofertar estes produtos 

a un público que carece de coñecementos financeiros e asume riscos sen ter consciencia 

sobre eles e sen que se lle garanta unha información suficiente. Para alén disto, existe 

tamén un volume importante de casuísticas nas que a potencial clientela ten unha 

necesidade urxente de recibir ese produto, caso dos créditos, e polo tanto rebaixa o seu 

grao de fiscalización da operación porque precisa acollerse a unhas esixencias bancarias 

si ou si, sen ter outra saída ou sen ter información sobre outras potenciais vías para a súa 

situación.  

Neste contexto, froito das demandas da clientela, de diferentes colectivos, 

administracións, etc, toda esta inquedanza social foi pulando cambios normativos. Neste 

sentido, a  normativa europea centra na actualidade a súa atención naquilo que atinxe á 

“idoneidade do produto para cada cliente” (debendo realizar un test de idoneidade no 

banco) así como á formación dos cadros de persoal do sector financeiro para que cada 

traballador ou traballadores actúe como persoa “asesora”.  

Porén, resulta aínda evidente a carencia de ferramentas administrativas para o 

control sobre os produtos emitidos sobre a súa comercialización, a inexistencia dunha 

entidade para o control independente e factores preocupantes que non son tidos en conta 

como o claro conflito de interese no intento de contratar o produto.  

Galiza ten competencias en materia de consumo que deben desenvolverse de 

forma ambiciosa nas ópticas de prevención e de control para reverter en última instancia 

no ben dos galegos e galegas e na seguranza económica do país malia o limitado do 

marco. 

 

Por todos estes motivos, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta oral na Comisión 3ª: 
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- Ten previsto o goberno galego dotar de maior medios ao IGC (Instituto Galego 

de Consumo) para que poda poñer en marcha mecanismos de control sobre os produtos 

financeiros que se colocan á clientela por parte das entidades financeiras, así como 

sobre os procesos de comercialización destes?  

- Ten previsto o goberno galego dotar de maiores medios ao IGC para que poda 

realizar a labor de asesoramento ás persoas consumidoras sobre os produtos 

financeiros? 

- Ten previsto a Xunta de Galiza que o IGC sexa quen realice os test de 

idoneidade europeos aos clientes bancarios para definir o seu perfil investidor ou cando 

menos que sexa este organismo o que aprobe o cambio de perfil investidor para as 

persoas? 

- Ten desenvolto ou previsto o goberno galego algún tipo de iniciativa en 

materia de consumo fronte as agresivas políticas comerciais e abusos das entidades 

financeiras? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 13:47:48 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 13:47:53 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 13:47:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2017 13:47:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2017 13:47:58 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2017 13:48:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 5ª, relativa á atención da cirurxía pediátrica en Ourense. 

 

A sanidade é un servizo público elemental para a boa calidade de vida dos galegos e 

galegas. Ademais de ser un dereito que debe ser subministrado e salvagardado pola 

administración pública, cando afecta a crianzas cómpre ter en conta esa circunstancia á hora 

de ponderar os desprazamentos e outros elementos que poidan supoñer un impacto negativo 

na súa atención e na xestión persoal e familiar da situación.  

Durante os primeiros días do mes de outubro de 2013 coñeceuse publicamente a 

confirmación da decisión do SERGAS de constituír para a cirurxía pediátrica unha área de 

servizo compartido para a zona sur de Galiza. Esta decisión supón na práctica que moitas 

familias e crianzas de Ourense que precisen deste servizo fóra da xornada ordinaria e da 

programación teñan que desprazarse a Vigo para o empregar. Para as crianzas e para as 

persoas da súa contorna persoal, desprazarse a Vigo supón un esforzo e unha complicación, 

máis aínda cando se trata de nenos e nenas de fóra da cidade ou das poboacións achegadas á 

conexión con Vigo.  

A decisión, explicaban desde a Xunta, tomouse para “optimizar os recursos” debido 

á “redución continuada da poboación infantil”. É dicir, a xuízo do PP, os nenos e as nenas 

de Ourense, como agora son menos, teñen menos dereitos, de aí que non pase nada se en 

vez de ser atendidos no hospital de Ourense, cando chegan cunha urxencia e precisan dunha 

rápida intervención, son obrigados a desprazarse a Vigo para ser atendidos nalgún centro 
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sanitario desta cidade. Nin que dicir ten a dificultade desta situación en calquera urxencia, 

pero máis aínda ao tratarse de nenos e nenas.  

Desde o BNG entendemos que esta situación non está xustificada e obedece 

unicamente á consolidación de políticas en materia de recortes que vén aplicando o goberno 

do Partido Popular desde a chegada de Feijoo á presidencia da Xunta. Fóra de obedecer a 

toda lóxica, existen dúbidas sobre os custos económicos que supoñen os traslados vía 

ambulancia medicalizada co persoal facultativo preciso. Ao que se suma a outra cara da 

moeda, os custos que traslados e hospitalización para as familias.  

Para o BNG fica claro que esta medida non se fai nin para “optimizar recursos”, nin 

como consecuencia da “redución da poboación infantil”. É un paso máis na senda do 

empeoramento planificado do Servizo Galego de Saúde, no deterioro estratéxico do público 

levado a cabo pola Xunta de Galiza e o goberno do Estado que ten, como fin último o 

incremento do negocio privado. 

Máis aínda, recentemente este Grupo Parlamentar recibiu denuncias de persoas 

afectadas que referiron o empeoramento do servizo chegando a vivir situacións nas que os 

preoperatorios caducaron e se incumpriron os prazos de agarda fixados pola normativa.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª: 

--Que actuacións levará a cabo a Xunta de Galiza para corrixir as deficiencias na 

atención de cirurxía pediátrica das e dos doentes de Ourense? 

- Ten pensado o goberno galego rectificar a súa decisión de unificar a atención da 

cirurxía pediátrica das áreas de Vigo e Ourense? 
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- É consciente o goberno galego das dificultades e mesmo situacións traumáticas 

que pode supoñer para unha crianza de, por exemplo, o Ourense oriental, desprazarse até 

Vigo para unha intervención? 

- Ten cuantificado o goberno galego o gasto económico e de recursos persoais e 

materiais que supoñen estes desprazamentos para o SERGAS? 

- Como valora o goberno galego a ratio de espera das persoas doentes de esta área? 

- Considera o goberno galego que a precarización da atención dun servizo elemental 

para a seguridade da poboación infantil contribúe a fixar poboación e reverter a crise 

demográfica?  

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 13:49:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 13:49:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 13:49:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2017 13:49:53 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2017 13:49:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2017 13:49:56 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita. 

 

Ao longo do mes de agosto sucedéronse as queixas, alegacións e reclamacións 

relativas aos novos contratos do chamado Plan de Transporte Público adxudicados pola 

Xunta de Galiza e que entraron en vigor a comezos de agosto. 

Estas reclamacións producíronse en todas as zonas dos novos contratos e foron 

formuladas tanto por persoas usuarias como por parte dos concellos. E ademais de facer 

constar o empeoramento do servizo polo cambio ou supresión de liñas, servizos e 

horarios, alertan sobre as consecuencias que se poden producir co comezo do curso 

escolar no mes de setembro. 

Segundo se desprende de informacións non oficiais, como resposta a estas 

queixas a Xunta de Galiza comunicoulle ás concesionarias a posibilidade de facer 

cambios no servizo, chegándose a recuperar nalgúns casos as liñas e horarios antigos, o 

que suporía unha modificación das condicións dos novos contratos. 

Esta situación pon en evidencia o que vén denunciando o grupo parlamentar do 

BNG desde o inicio do procedemento para a adxudicación dos novos contratos do Plan 

de Transporte: as présas, a falta de información e de participación, e o escurantismo que 

caracteriza todo o proceso. 
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E en relación co anterior, o acontecido até agora pon en evidencia o deficiente 

traballo das empresas encargadas de facer os estudos previos para a definición da 

proposta das novas concesións (polos que cobraron máis de 800.000 euros), a cerrazón 

da Xunta de Galiza ante as advertencias dos erros e deficiencias destas propostas, e a 

necesidade de consensuar todos estes cambios coas partes interesadas, nomeadamente 

cos concellos.  

A sucesión de decisións precipitadas, unilaterais e non negociadas por parte da 

Xunta de Galiza deu lugar a unha situación caótica, a un empeoramento do servizo e a 

unha desfeita que aínda vai ir a peor co comezo do novo curso. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1. Como valora o goberno galego a implantación das novas concesións do 

transporte público? 

2. Que valoración lle merece o traballo realizado polas empresas adxudicatarias 

dos estudos previos para a implantación dos novos contratos zonais? 

3. Considera que foi un bo investimento destinar máis de 800.000 euros a uns 

estudos que teñen numerosos erros e que deron lugar a un gran desbaraxuste polos 

cambios introducidos en materia de rotas, horarios e servizos? Ten previsto a 

administración penalizar as empresas polo deficiente traballo realizado ou prevé pagar o 

totalidade do prezo de adxudicación? 
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4. Cantas reclamacións, alegacións ou queixas por escrito se recibiron por parte 

da administración galega e cantas delas corresponden a persoas usuarias e cantas a 

concellos? 

5. Unha vez que comezaron as novas concesións, cantos e que concellos 

presentaron escritos solicitando cambios nas novas concesións para adaptar as rotas, 

servizos e horarios ás necesidades da poboación? 

6. Autorizou a Xunta de Galiza ás empresas adxudicatarias a realizar cambios 

nas novas concesións aos poucos días de entrar en vigor para calmar as protestas das 

persoas usuarias? En caso afirmativo, en cantas e en que concesións? 

7. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para corrixir o caos provocado 

pola súa decisión de impoñer o Plan de transporte público sen a necesaria participación 

e diálogo cos concellos? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Noa Presas Bergantiños na data 25/08/2017 12:18:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luis Manuel Martínez Álvarez e María Concepción Burgo López, deputado e deputada 

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

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta escrita. 

 

 

A Xunta de Galicia anunciou, a principios do mes de xuño deste ano, a posta en marcha 

da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020 que parece ter como finalidade o 

teórico modelo plurilingüe do que parece que temos implantado con grande éxito en 

Galicia ás etapas de educación infantil e formación profesional, ademais do ensino 

universitario. 

 

 

Para o próximo curso, tres parecen ser as medidas innovadoras dirixidas a distintas 

etapas educativas, a saber: 

 

 

1. Resolución do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no 

segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18 (DOG do 9 de 

xuño de 2017). 

 

 

2. Resolución do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación ao programa de 

dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat, Bachibac, en centros educativos sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18 (DOG 

do 19 de xuño de 2017). 

 

 

3. Resolución do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola 

que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18 

(DOG do 7 de xullo de 2017). 

 

 

Todas as resolucións citadas teñen como obxectivo incorporar centros ás ensinanzas 

impartidas en linguas estranxeiras. 

 

 

Así, no caso do programa Plurinfantil, o obxectivo é a incorporación de centros que xa 

teñen a denominación de plurilingües na etapa de educación primaria para que impartan 

ata un máximo dun terzo do horario nunha lingua estranxeira. 
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Para o programa Estrela PluriFP, é suficiente que o centro oferte algún módulo dalgún 

ciclo formativo tanto no primeiro como no segundo curso, non sendo necesaria unha 

porcentaxe mínima. 

 

 

Estamos a referirnos, evidentemente, só ao que as ensinanzas en lingua estranxeira se 

determina e non ao resto das condicións, nomeadamente a capacitación do profesorado. 

 

 

Os resultados da resposta acadada para estes programas pode cualificarse de moi 

modesta sendo benévolos ou de altamente decepcionante sendo obxectivos. 

 

 

Así, de 261 centros que poderían ter participado no programa Plurinfantil, foron 

seleccionados 81 (o 31%); de 294 centros que poderían ter participado no programa 

Bachibac, foi seleccionado 1 (o 0,3 %) e de 263 centros que poderían ter participado no 

programa Estrela PluriFP foron seleccionados 7 (o 2,66 %). 

 

 

Os anteriores son os datos de resposta a un dos programas estrela da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se nos atemos ás declaracións do Sr. 

conselleiro o día 1 de xuño deste ano. 

 

 

Ante a situación exposta, o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

dos resultados da participación dos centros nos programas Plurinfantil, Bachibac e 

Estrela PluriFP? 

 

 

2ª)  Que estratexia pensa seguir para mellorar os resultados de participación e así acadar 

os obxectivos previstos na Estratexia galega de linguas estranxeiras 2020? 

 

 

3ª) Ten a citada Consellería posto en marcha algún tipo de avaliación que permita 

coñecer a mellora na competencia lingüística do alumnado que participa nalgún dos 

múltiples programas que veñen funcionando nos últimos cursos? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 25/08/2017 14:21:22 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 25/08/2017 14:21:35 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

O domingo 27 de agosto un bo número de treboadas descargaron por case toda 

Galicia. Houbo sitios onde os seus efectos trouxeron fortes prexuízos para as colleitas 

principalmente alí onde caeu sarabia.  

Na comarca do Ribeiro manifestouse cun violento pedrazo que causou estragos 

na colleita de uva xa chegada para vendima. 

A pedra afectou a toda a denominación de orixe do Ribeiro, con incidencia 

maior no val do Miño e do Arnoia (Castrelo, Cenlle, parte de Ribadavia, Arnoia...) pero 

en tódolos concellos houbo zonas afectadas (Beade, Carballiño, Leiro, Boborás...). 

Dase a casualidade que precisamente o val do Miño e do Arnoia foran as zona 

onde as xeadas, na época de floración, non afectaran tanto á produción. Co cal este ano, 

na denominación de orixe a situación vai ser catastrófica. No val do Avia afectados pola 

xeada, e no val do Miño pola pedra. 

Nesta semana íase comezar coa vendima, e foi o peor momento, xa que os acios 

están formados e as uvas xa maduras. Ao caerlle a pedra, romperon os bagos, e isto vai 

provocar que avance a botrite e podrezan. Hai zonas onde a maiores de rotura de bagos, 

hai acios que xa están no chan debido á violencia con que caeu a pedra. 

47946



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

É un ano nefasto para esta comarca, que ten a viticultura coma principal 

actividade económica.  

As previsións meteorolóxicas dan para estes días a continuación destes 

meteoros, polo que non se descarta que os danos poidan ser maiores dos ata o de agora 

producidos. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

Que tipo de medidas se tomaron para avaliar e repara-los danos ocasionados 

polo pedrazo tanto no que ten a ver coas perdas desta temporada coma ás 

consecuencias para anos vindeiros? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

47947



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/08/2017 10:54:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/08/2017 10:54:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/08/2017 10:54:07 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/08/2017 10:54:08 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/08/2017 10:54:10 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/08/2017 10:54:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Os Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) nacen dun convenio de 

colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias 

(FEGAMP), e as Deputacións Provinciais. 

Son 24 grupos en toda Galicia cun total de 288 integrantes, cunha existencia 

asegurada ata o 2018 e cun orzamento de 22,3ME 

As funcións dos GES son do máis variado: 

--Intervirán en incendios forestais e urbanos no ámbito territorial das súas 

demarcacións. 

--Realizarán prácticas preventivas de carácter local para crear discontinuidades 

verticais e horizontais na cuberta vexetal con rozas nos terreos forestais ou de 

influencia forestal de titularidade municipal ou de propietario descoñecido e perímetros 

ou parcelas declaradas coma abandonadas. 

- Actuarán en situacións derivadas do desencadeamento de riscos naturais, como 

nevadas, inundacións, seca ou episodios meteorolóxicos adversos. 
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- Intervirán tamén en situacións de risco e de emerxencia para mante-la rede de 

estradas, pero sen seren responsables do seu mantemento. Farano procedendo á limpeza 

e retirada de obxectos, singularmente no caso de accidentes e en situacións derivadas de 

riscos naturais coma nevaradas, inundacións, temporais, xeadas ou chuvias intensas. 

- Poderán participar en operativos de protección civil que se planifiquen en 

casos de actividades nas que se rexistran aglomeracións significativas de persoas. 

- Participarán na retirada de niños e colonias de néspera velutina. 

A creación dos GES foi unha operación para crear bombeiros a prezo de saldo. 

Primeiro non dándolles o estatus laboral de bombeiros, e segundo deixando a xestión ós 

concellos sen control ningún.  

Os compoñentes dos GES están expostos ós mesmos perigos cós bombeiros 

pero sen teren, por exemplo, xubilación anticipada, como si teñen os bombeiros. Non 

teñen os Equipos de Protección Individual requiridos para traballar en exposicións a 

gases contaminantes e velenosos da combustión (na maioría dos GES ou non hai ou son 

compartidos). As bases non cumpren a normativa de prevención de riscos laborais. O 

material non pasa as revisións debidas. Non teñen os pluses de perigosidade que si teñen 

os bombeiros cando están sometidos ós mesmos riscos, e xa non falemos dos salarios de 

800-900 euros. 

Trátase, pois, dun novo chiringuito multifuncional ó servizo dos alcaldes amigos 

por un prezo módico e suxeito a unha explotación laboral e a unha manifesta 

arbitrariedade de funcións. Serven para todo mais á hora da verdade non están 

operativos para as funcións que lles foron encomendadas. 
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Non teñen a preparación necesaria e obrigatoria pra tódolos operativos que se 

ocupen das emerxencias. Non teñen continuidade. Están sometidos a procesos de 

selección arbitrarios e inadecuados. Non teñen estabilidade laboral. Están mal pagados e 

sobre todo contribúen á atomización das emerxencias sendo un elemento máis no caos 

establecido. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

Cales son as razóns que aduce o goberno galego para o mantemento de 24 GES 

cunha heteroxeneidade escandalosa en canto a probas de acceso de persoal, condicións 

de traballo, dotación de material, condicións laborais e salariais, número de horas e 

contidos de formación específica e protocolos de actuación? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/08/2017 11:32:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/08/2017 11:32:51 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/08/2017 11:32:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/08/2017 11:34:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/08/2017 11:34:03 

 

47952



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

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

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

escrita, relativa a saber as medidas desenvolvidas pola Xunta de Galicia para esixir a 

modificación da actual lexislación que regula a concesión de prestacións asistenciais para 

traballadores do mar para que inclúan a@s percebeir@s, mariscadoras, redeiras e outros 

casos de discriminación 

 

O 30 de marzo, ocorría en Malpica un novo desgraciado accidente. Unha onda de 

mar levaba a un dos seus percebeiros, mentres recollía os prezados cirrípidos na costa de 

Razo, concello de Carballo e morría afogado. Foi un suceso que conmocionou a toda 

Comarca, dado que o percebeiro era unha persoa ben coñecida: percebeiro, activista 

cultural, poeta, etc. Pero tamén a todo o sector do mar dado que este percebeiro 

caracterizábase por desenvolver unha actividade en defensa e dignificación dos 

traballadores do mar, apostando por unha actividade regrada, avogando por medidas de 

control para preservar o recurso e póndolle cara ao furtivismo, inculcando sempre a 

seguridade contra a improvisación ou valentía. “Os cemiterios están cheos de valentes”, 

dicía. Apoiando a auto-organización do sector para que fose protagonista da súa 

explotación, pero tamén con medidas de comercialización para alcanzar mellores prezos ou 

iniciativas de supervivencia do propio sector: como a defensa do dereito a poder pescar ou 

de defensa da pesca artesanal en contraposición a pesca industrial. 

Igualmente poderíamos lembrar o suceso da percebeira de Oia no ano 2014, ou 

outros similares, que teñen acontecido ao longo do litoral galego nos últimos anos, para 
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exemplificar a traxedia dunha perda humana e desleixo e alonxamento das autoridades, que 

teñen a responsabilidade de recoñecer as prestacións asistenciais, mais que ignoran a nosa 

realidade. 

No caso que nos ocupa os familiares deste percebeiro, asesorados pola propia 

confraría, e baixo o apoio moral do ISM da Coruña, teñen presentado solicitude de 

prestación asistencial por falecemento encontrándose cunha crúa realidade, de que a mesma 

é denegada. A razón que aducen para esta denegación é que dito falecemento non se ten 

producido a bordo de embarcación. 

Esta negativa evidencia a discriminación e o total desamparo a este colectivo de 

traballadores/as, adscrit@s ao ISM, que son excluíd@s polo feito de non estar embarcad@s. 

Pero tamén vemos unha faciana burocrática e totalmente desinteresada pola problemática do 

sector na falta de acompañamento do Goberno galego na solución desta discriminación, 

baixo a xustificación de que son competencias de Madrid. 

A denegación da solicitude deste dereito fundaméntana no Real Decreto 869/2007 

de 2 de xullo (BOE do 14 de xullo) polo que se regula a concesión de prestacións 

asistenciais derivadas do traballo no mar para traballadoras/es e beneficiarios/as do Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar e se establecen determinados 

servizos @s traballadores/as do mar que non contempla esta situación e que deixa fora de 

regulación a actividade d@s percebeir@s.  

O obxectivo deste decreto é regular as prestacións asistenciais en atención a 

continxencias e situacións especias do traballo no mar pero que deixa fora este singular 

colectivo e non ten reparo en ignoralo aducindo criterios burocráticos. 

A isto súmase a Orden TAS/29/2008 de 15 de xaneiro (BOE de 19 de xaneiro) pola 

que se desenvolve o Real Decreto 869/2007 de 2 de xullo (BOE de 14 de xullo). Esta 

establece o tipo de prestacións asistenciais a que teñen dereito @s traballadores/as do mar, 
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os requisitos esixidos, así como a documentación acreditativa para poder ter dereito as 

contías, mais vinculando a prestación por “falecemento ou desaparición” con que a mesma 

se realice a bordo da embarcación e a de “traslado do cadáver” a que o traballador/a 

desenvolvera ou prestara os servizos a bordo de buque estatais ou estranxeiros. 

Todas estas cuestións lexislativas ignoran por completo a realidade do 

desenvolvemento das labores profesionais d@s traballadores do mar en Galicia, neste caso 

do colectivo de percebeir@s. 

En similar situación poderíamos incluír ás mariscadoras a pé ou ás redeiras, que 

tamén quedan excluídas da actual normativa, que non recolle a estes colectivos, a pesares de 

que todos están incluídos dentro do réxime Especial da Seguridade Social d@s 

Traballadores/as do Mar. 

Esta problemática foi tratada no último Consello Galego de Pesca, acadándose o 

compromiso de convocar unha reunión específica da Comisión de Política Social para 

mediados do mes de setembro, dado que apareceron variados casos, coa intención de 

recollelos todos e establecer unha estratexia común. 

 

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

-Cal é a razón de que a administración galega non teña presentado ningún recurso 

diante do ISM solicitando que se inclúa na normativa actual aos colectivos que desenvolven 

a súa actividade no mar, ou relacionados con ela, susceptíbeis de sufrir estes accidentes? 

-Ten intención de presentalo agora?  
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-De ser así vai facelo con carácter retroactivo para que se lles recoñeza os dereitos 

aos familiares que sufriron estes tráxicos sucesos? 

-Considera o Goberno galego que a normativa estatal establecida con respectos ao 

colectivo de traballadores/as do Mar que non están embarcados é unha discriminación 

asumíbel? 

-Ten realizado algunha actuación para modificar esta discriminación?  

-Que medidas foron desenvolvidas pola Xunta de Galicia para esixir a modificación 

da actual lexislación que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores/as 

do mar para que inclúan @s percebeir@s, mariscadoras, redeiras e outros casos de 

discriminación?  

-Convocouse a Comisión de Política Social do Consello Galego de Pesca? 

-Cales foron as conclusións? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/08/2017 12:20:26 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/08/2017 12:20:30 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/08/2017 12:20:32 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/08/2017 12:20:33 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/08/2017 12:20:34 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/08/2017 12:20:36 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta escrita, relativa ao Estudo de Impacto Ambiental 

Simplificado 2017/0050 tramitado baixo o título de “PLANTA DE 

ALMACENAMENTO E VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 

INDUSTRIAIS E URBANOS NO LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICÍA 

(ARTEIXO)”. 

 

O día 19 de xullo de 2017 publicouse na páxina web da Consellaría de Medio 

Ambiente e Sostenibilidade o trámite de información pública do impacto ambiental 

simplificado dun proxecto denominado “PLANTA DE ALMACENAMENTO E 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS INDUSTRIAIS E URBANOS 

NO LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICÍA (ARTEIXO)”. 

A localización desta infraestrutura faise nuns terreos cualificados polas normas 

subsidiarias de Arteixo como rústicos de protección forestal e están situados, nalgún 

caso, a menos dun quilómetro de lugares habitados, como son Santa Icía, Novo 

Mesoiro, Vilarrodrís, A Maceira, O Moucho, Feáns, Urbanización Breogán, Mesoiro, 

Vío etc.  

Non descubrimos nada novo se dicimos tamén que se trata dunha contorna 

tremendamente afectada por varias infraestruturas importantísimas e cun forte impacto 

no medio: autoestrada AG-55, estrada de acceso ao porto exterior, estrada AC-552, 
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camiño de ferro tanto de mercadorías como de alta velocidade, gasoduto, liñas de alta 

tensión, canteiras, un polígono industrial e as reservas que xa fixo a Xunta para o futuro 

que condicionan o noso futuro etc. 

Por todo isto, aínda nos resulta máis sorprendente o lugar escollido, que 

contribuiría para afectar de xeito moi importante e definitiva outra zona próxima a 

vivendas, facendo que a calidade de vida se vexa máis perturbada tendo en conta que se 

fala dunha planta e do tratamento de materiais como chumbo e aluminio. 

A motivación máis importante que temos é, desde logo, a afectación sobre as 

persoas e o medio en que viven, mais hai outras que poderiamos tamén mencionar e que 

consideramos que desde o BNG que se deben ter en conta por teren consecuencias 

directamente sobre as persoas e a súa contorna: o tipo de residuos que se van tratar e 

que teñen un impacto importante no medio, sen que se entre ao pormenor no proxecto 

nas medidas que se van adoptar; a transformación urbanística da contorna, que non se 

describe e que ten moita importancia, notando que agora mesmo o que hai é unha zona 

forestal con camiños de terra; o impacto das machacadoras, tanto polo po como polos 

ruídos; o feito de que se traten residuos como plásticos, aluminio, chumbos, restos de 

pintura etc, sen que o proxecto describa ao pormenor as medidas que se deben pór en 

funcionamento para minimizaren os seus efectos etc. 

As medidas de seguimento ambiental que se describen no proxecto son de certo 

mínimas e completamente insuficientes, de modo que o proxecto ben podería ser 

definido, en termos coloquiais, como “un pasar de todo”. 

Por outro lado, parécenos totalmente irracional, desproporcionado e caótico que 

se vaian instalando plantas desta índole en calquera parte, sen unha planificación de 

conxunto, pois está claro que no corresponden a ningunha estratexia global. Na Galiza 
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xa existen plantas como esta e por tanto non parece lóxico comezar a autorizar 

vertedoiros por todo o territorio, estragando aínda máis este país do que xa está.  

Cómpre falarmos tamén do auténtico caos urbanístico do Concello de Arteixo, 

aínda hoxe sen plano xeral de ordenación urbana adaptado á lexislación vixente e ás 

importantes afeccións que ten no municipio con algunha delas a monte (por exemplo o 

polígono de Morás), sen que a día de hoxe haxa ningunha estratexia clara por parte do 

Concello para minimizar o impacto sobre a poboación (contaminación de augas, tráfico 

pesado e de mercadorías perigosas polos núcleos habitados, ruídos, calidade do aire e 

das augas, contaminación lumínica etc). E a afectación ao Concello da Coruña, xa que 

logo a construción que se formula está a menos de cen metros do termo municipal, e ao 

que pertencen varios dos núcleos de poboación directamente afectados. 

Asemade, e sumado a todas estas apreciacións, xa son varias as asociacións 

veciñais e entidades as que teñen amosado publicamente a súa opinión contraria á 

construción desta planta no lugar escollido, e presentado as oportunas valoracións no 

proceso de participación pública que está aberto pola Consellaría de Medio Ambiente, a 

través da presentación de alegacións na Xefatura Provincial da Coruña (xa que logo a 

presentación telemática habilitada a través da páxina web dá erro cada vez que se quere 

presentar calquera destas: mensaxe do servidor Service Temporarily Unavailable: The 

server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or 

capacity problems. Please try again later), e ás que se une a unánime oposición 

amosada pola veciñanza de todos os núcleos de poboación da contorna que mesmo 

teñen iniciado unha campaña de recollida de sinaturas na plataforma Change.org. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 
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-Podería xustificar a Xunta de Galiza a proposta de construción desta Planta de 

residuos no Lugar Teixoeira-Santa Icía, no Concello de Arteixo? 

-A Xunta de Galiza non cre suficientes, ou coa capacidade para atender á 

demanda existente, ás actuais plantas de residuos industriais que existen en Galiza? 

-Atendendo á proximidade da planta existente hoxe en día no concello das 

Somozas de similares características coa que se formula para a de Arteixo, podería 

explicar a Xunta de Galiza por que se ten realizado este Estudo de Impacto Ambiental 

Simplificado? 

-Ante a oposición veciñal xa amosada, tanto por entidades e asociacións así 

como particulares, a Xunta de Galiza pretende seguir adiante coa execución do 

Proxecto? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas 

Bergantiños, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á necesidade 

da construción dun centro de día no concello de Rianxo. 

 

Pese a que Galiza é un país con unha poboación cada vez máis 

envellecida, a falta de dispositivos e recursos para atender ás persoas en situación 

de dependencia é unha constante. 

É unha evidencia a necesidade de implementar recursos públicos que dean 

resposta ás necesidades tanto das moitas persoas maiores como das que están en 

situación de dependencia. 

Dentro dos recursos demandados ocupan un lugar moi importante os 

centros de día. Dispositivos pensados para dar respostas as necesidades destas 

persoas, mellorar a súa calidade de vida, desde a proximidade e permitindo que 

sigan vivindo no seu entorno familiar evitando o desarraigo e tamén facilitando a 

conciliación laboral e familiar. 
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Á atención a estas persoas debería ser unha prioridade por parte da Xunta 

de Galiza, mais lonxe diso a realidade é que son miles as que seguen a agardar 

por eses recursos. 

Entre estes está o concello de Rianxo, onde hai desde hai tempo a 

demanda de que o concello conte cun centro de día. @s veciñ@s levan meses 

loitando para que a súa demanda sexa atendida por parte da Xunta. Téñense 

organizado nunha plataforma para sumar esforzos, de tal xeito que levan 

recollido sinaturas, realizado concentracións, manifestacións, protestas e un 

peche ininterrompido desde o día 13 de xullo no salón de plenos do concello. 

O BNG leva tempo tamén demandando o centro de día para Rianxo. Son 

moitas as xestións e esforzos realizados polo Goberno municipal, que ten 

mostrado a súa vontade de acadar unha solución, a empezar pola posíbel 

ubicación, realizando a cesión de terreos ou a posibilidade de rehabilitación de 

algún edificio existente, e temos presentado iniciativas parlamentares a empezar 

pola inclusión de emendas en repetidas anualidades nos orzamentos da Xunta. 

A petición dun centro de día para Rianxo está máis que xustificada, este 

concello ten arredor de tres mil persoas con máis de 65 anos, e un número 

importante tanto dos que se desprazan a outros concellos para recibir atención 

como dos que están en situación de acudir a un centro destas características de 

existir no concello. 

A pesar de todo o exposto, a Xunta de Galiza está a mostrar unha total 

insensibilidade diante das demandas de veciñ@s e concello de construción dun 

centro de día. 
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Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

-Considera o Goberno galego que a dotación de centros de día públicos é 

suficiente para atender á poboación galega en situación de dependencia? 

-Non lle parece razoábel a petición dun centro de día por parte d@s 

veciñ@s de Rianxo, tendo en conta o alto número de persoas con máis de 65 

anos e o importante número que se desprazan a outros concellos para serán 

atendid@s? 

-Vai atender a Consellaría de Política Social as demandas que lle están a 

facer desde Rianxo? 

-Vai seguir mantendo a posición de insensibilidade c@s veciñ@s que 

levan pechad@s no concello desde o 13 de xullo? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2017 13:15:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2017 13:15:51 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2017 13:15:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2017 13:15:54 
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