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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos de proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único
de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo 156005

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

ı 51854 (09/MOC-000191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa diminución do per-
soal docente e investigador no Sistema universitario de Galicia. (Moción a consecuencia da In-
terpelación nº 51309, publicada no BOPG nº 569, do 15.06.2016, e debatida na sesión plenaria
do 28.06.2016) 156015

ı 51860 (09/MOC-000192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre a execución polo Goberno galego de todas as actuacións necesarias para promover, facilitar
e incentivar a recuperación demográfica de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
44913, publicada no BOPG nº 573, do 16.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)

156017
ı 51869 (09/MOC-000193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co dispositivo de loita contra os
incendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 51050, publicada no BOPG nº 656,
do 08.06.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016) 156019

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 51715 (09/PNP-003824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 3 máis
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Sobre o restablecemento polo Goberno galego do horario das vinte e catro horas diarias para a
ambulancia de Soporte Vital Básico A-875, que está a prestar servizo nos concellos de Foz, Barreiros
e O Valadouro 156022

ı 51745 (09/PNP-003825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre o inicio polo Goberno galego das xestións correspondentes co Concello para a asunción da
xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín 156024

ı 51786 (09/PNP-003826)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa interrupción voluntaria
do embarazo por razóns terapéuticas na sanidade pública galega 156026

ı 51798 (09/PNP-003827)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de escolas infantís
A Galiña Azul, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 156029

ı 51806 (09/PNP-003828)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a dotación polo Goberno galego do persoal, así como dos medios humanos e materiais necesa-
rios, para cubrir a demanda de prazas existente no Conservatorio de Música de Ourense 156032

ı 51811 (09/PNP-003829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia da venda e uso de calquera método de adestramento de
animais domésticos que sexa cruel para eles, incluído o colar eléctrico 156034

ı 51815 (09/PNP-003830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos casos en que a calidade
das augas sexa insuficiente para o baño 156036

ı 51825 (09/PNP-003831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun informe respecto das dificultades e dúbidas adver-
tidas na aplicación da Lei de dereito civil de Galicia, así como daquelas normas para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do dereito civil galego 156039
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1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 51714 (09/PNC-004367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 3 máis
Sobre o restablecemento polo Goberno galego do horario das vinte e catro horas diarias para a
ambulancia de Soporte Vital Básico A-875 que está a prestar servizo nos concellos de Foz, Barreiros
e O Valadouro 156041

ı 51744 (09/PNC-004368)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre o inicio polo Goberno galego das xestións correspondentes co Concello para a asunción da
xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín 156043

ı 51773 (09/PNC-004369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de recuperación medioambiental do curso
baixo e a foz do río Miñor, así como a consignación para o ano 2017 das partidas orzamentarias
necesarias para o inicio do seu desenvolvemento 156045

ı 51785 (09/PNC-004370)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa interrupción voluntaria
do embarazo por razóns terapéuticas na sanidade pública galega 156048

ı 51797 (09/PNC-004371)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de escolas infantís
A Galiña Azul, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 156051

ı 51805 (09/PNC-004372)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a dotación polo Goberno galego do persoal, así como dos medios humanos e materiais necesa-
rios, para cubrir a demanda de prazas existente no Conservatorio de Música de Ourense 156054

ı 51812 (09/PNC-004373)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia da venda e uso de calquera método de adestramento de
animais domésticos que sexa cruel para eles, incluído o colar eléctrico 156056
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ı 51816 (09/PNC-004374)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos casos en que a calidade
das augas sexa insuficiente para o baño 156058

ı 51826 (09/PNC-004375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun informe respecto das dificultades e dúbidas adver-
tidas na aplicación da Lei de dereito civil de Galicia, así como daquelas normas para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do dereito civil galego 156061

ı 51829 (09/PNC-004376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas necesidades educa-
tivas do concello de Arteixo 156063

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

ı 51782 (09/ESEX-000017)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Execución orzamentaria primeiro trimestre de 2016 156009

1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

ı 51780 (09/MOP-000050)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2016 156065

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 51887 (09/CPC-000337)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do presidente do Consello Galego da Competencia, por petición propia, para presentar a memoria anual,
o informe sobre a situación da competencia, o plan de actividades e os obxectivos para o ano seguinte
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos 156069

1.4.3. Interpelacións

ı 51801 (09/INT-002002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

156001

IX lexislatura. Número 671. 6 de xullo de 2016 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA



Sobre a situación laboral en que se atopan os traballadores do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar no seu paso á Axencia Galega de Servizos Sociais 156070

ı 51789 (09/INT-002001)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de atención sanitaria nos casos de interrupción do
embarazo por razóns terapéuticas 156073

ı 51822 (09/INT-002003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa calidade das augas para o baño 156076

ı 51824 (09/INT-002004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento da disposición adicional primeira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito
civil de Galicia 156079

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 51712 (09/POP-005091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación coa
nova metodoloxía de selección das direccións dos centros educativos establecida pola Lei orgánica
para a mellora da calidade educativa 156081

ı 51713 (09/POP-005092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do
acontecido no Instituto de Educación Secundaria Miguel Ángel González Estévez de Carril, na pro-
vincia de Pontevedra, en relación coa elección da nova dirección do centro 156083

ı 51729 (09/POP-005093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solución das restricións que veñen padecendo
para a venda dos seus animais as explotacións gandeiras do concello de Cerdedo a consecuencia
do protocolo de actuación para o seu control sanitario 156085
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ı 51790 (09/POP-005094)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non asumir a atención sanitaria completa ás mulleres que
deben interromper o seu embarazo por razóns terapéuticas 156087

ı 51791 (09/POP-005095)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da revisión do funcionamento do protocolo sani-
tario galego para os distintos casos de interrupción do embarazo legais 156089

ı 51792 (09/POP-005096)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha avaliación das razóns polas que na sanidade
pública galega existen un número tan elevado de obxectores de conciencia que impiden a atención
sanitaria completa en Galicia dos casos de interrupción do embarazo legais 156091

ı 51794 (09/POP-005097)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da suficiencia económica e dos requisitos establecidos
para as axudas que está a conceder para o desprazamento a unha clínica privada fóra de Galicia
nos casos de interrupción do embarazo por razóns terapéuticas 156093

ı 51810 (09/POP-005098)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da cobertura da demanda de prazas existente no
Conservatorio de Música de Ourense 156095

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 51802 (09/PUP-000283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre a situación laboral en que se atopan os traballadores do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar no seu paso á Axencia Galega de Servizos Sociais 156097

ı 51898 – 51904 (09/PUP-000284)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre a finalidade das subvencións convocadas no Diario Oficial de Galicia nº 120, do 27 de xuño,
para concellos de menos de dez mil habitantes e asociacións de veciños, confederacións, federa-
cións ou unións de asociacións de veciños 156099
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ı 51899 (09/PUP-000285)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados polo Ministerio de Emprego
e Seguridade Social respecto do paro na Comunidade Autónoma de Galicia 156101

ı 51900 (09/PUP-000286)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e 5 máis
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en materia de sanidade pública 156103

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

ı 51883 (09/POPX-000198)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o balance da política sanitaria do Goberno galego 156106

ı 51892 (09/POPX-000199)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas implantadas polo Goberno galego ao longo da novena lexislatura para reducir o
número de suicidios en Galicia 156108

ı 51902 (09/POPX-000200)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as oportunidades existentes para vivir dignamente en Galicia

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.1. Senadores en representación da Comunidade Autónoma

Acordo da Mesa e da Xunta de Portavoces, do 5 de xullo de 2016, polo que se fixa o número de
senadores que lle corresponden proporcionalmente a cada grupo parlamentario 156013

Resolución da Presidencia, do 5 de xullo de 2016, polo que se abre o prazo para presentación
de candidaturas a senadoras ou senadores en representación da Comunidade Autónoma
de Galicia 156013
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos de proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e
único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de xullo de 2016, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora

- 50812 (09/PPLI-000014)
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de
Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo

Visto o informe dos Servizos Xurídicos, que determina que procede a tramitación da Proposición
de lei de iniciativa lexislativa popular para a  creación do hospital público e único de Pontevedra
mediante a ampliación do Hospital de Montecelo  (doc. núm. 50812), a Mesa adopta o seguinte
ACORDO:

1º. Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a  creación do hospital
público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital de Montecelo  (doc. núm. 50812,
09/PPLI-000014).

2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que figura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.

3º. Notificarlles este acordo á comisión promotora, á Oficina do Censo Electoral para o seu traslado
ás delegacións provinciais, e á Xunta Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e
8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia.

4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela,  5 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

156005
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de xullo de 2016, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 51854 (09/MOC-000191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa diminución do persoal
docente e investigador no Sistema universitario de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación
nº 51309, publicada no BOPG nº 569, do 15.06.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)

- 51860 (09/MOC-000192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre a execución polo Goberno galego de todas as actuacións necesarias para promover, fa-
cilitar e incentivar a recuperación demográfica de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpe-
lación nº 44913, publicada no BOPG nº 573, do 16.12.2016, e debatida na sesión plenaria do
28.06.2016)

- 51869 (09/MOC-000193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co dispositivo de loita contra os
incendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 51050, publicada no BOPG nº 656,
do 08.06.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 51715 (09/PNP-003824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 3 máis
Sobre o restablecemento polo Goberno galego do horario das vinte e catro horas diarias para a
ambulancia de Soporte Vital Básico A-875, que está a prestar servizo nos concellos de Foz, Barreiros
e O Valadouro

- 51745 (09/PNP-003825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
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Sobre o inicio polo Goberno galego das xestións correspondentes co Concello para a asunción da
xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín

- 51786 (09/PNP-003826)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa interrupción voluntaria
do embarazo por razóns terapéuticas na sanidade pública galega

- 51798 (09/PNP-003827)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de escolas infantís
A Galiña Azul, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

- 51806 (09/PNP-003828)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a dotación polo Goberno galego do persoal, así como dos medios humanos e materiais ne-
cesarios, para cubrir a demanda de prazas existente no Conservatorio de Música de Ourense

- 51811 (09/PNP-003829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia da venda e uso de calquera método de adestramento de
animais domésticos que sexa cruel para eles, incluído o colar eléctrico

- 51815 (09/PNP-003830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos casos en que a calidade
das augas sexa insuficiente para o baño

- 51825 (09/PNP-003831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun informe respecto das dificultades e dúbidas adver-
tidas na aplicación da Lei de dereito civil de Galicia, así como daquelas normas para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do dereito civil galego

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 51714 (09/PNC-004367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Val Alonso, José Ramón e 3 máis
Sobre o restablecemento polo Goberno galego do horario das vinte e catro horas diarias para a
ambulancia de Soporte Vital Básico A-875 que está a prestar servizo nos concellos de Foz, Barreiros
e O Valadouro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51744 (09/PNC-004368)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre o inicio polo Goberno galego das xestións correspondentes co Concello para a asunción da
xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51773 (09/PNC-004369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de recuperación medioambiental do curso
baixo e a foz do río Miñor, así como a consignación para o ano 2017 das partidas orzamentarias
necesarias para o inicio do seu desenvolvemento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 51785 (09/PNC-004370)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa interrupción voluntaria
do embarazo por razóns terapéuticas na sanidade pública galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51797 (09/PNC-004371)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de escolas infantís
A Galiña Azul, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego 

- 51805 (09/PNC-004372)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a dotación polo Goberno galego do persoal, así como dos medios humanos e materiais ne-
cesarios, para cubrir a demanda de prazas existente no Conservatorio de Música de Ourense
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51812 (09/PNC-004373)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia da venda e uso de calquera método de adestramento de
animais domésticos que sexa cruel para eles, incluído o colar eléctrico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 51816 (09/PNC-004374)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos casos en que a calidade
das augas sexa insuficiente para o baño
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 51826 (09/PNC-004375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun informe respecto das dificultades e dúbidas adver-
tidas na aplicación da Lei de dereito civil de Galicia, así como daquelas normas para a conservación,
modificación e desenvolvemento das institucións do dereito civil galego
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 51829 (09/PNC-004376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas necesidades educa-
tivas do concello de Arteixo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario

1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

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

- 51782 (09/ESEX-000017)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Execución orzamentaria primeiro trimestre de 2016

1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

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

- 51780 (09/MOP-000050)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2016
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1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

- 51887 (09/CPC-000337)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do presidente do Consello Galego da Competencia, por petición propia, para presentar a memoria anual,
o informe sobre a situación da competencia, o plan de actividades e os obxectivos para o ano seguinte
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 51801 (09/INT-002002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a situación laboral en que se atopan os traballadores do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar no seu paso á Axencia Galega de Servizos Sociais. 

Admisión a trámite e publicación

- 51789 (09/INT-002001)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de atención sanitaria nos casos de interrupción do
embarazo por razóns terapéuticas

- 51822 (09/INT-002003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa calidade das augas para o baño

- 51824 (09/INT-002004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento da disposición adicional primeira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito
civil de Galicia

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación

- 51712 (09/POP-005091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación coa
nova metodoloxía de selección das direccións dos centros educativos establecida pola Lei orgánica
para a mellora da calidade educativa

- 51713 (09/POP-005092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do
acontecido no Instituto de Educación Secundaria Miguel Ángel González Estévez de Carril, na pro-
vincia de Pontevedra, en relación coa elección da nova dirección do centro

- 51729 (09/POP-005093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solución das restricións que veñen padecendo
para a venda dos seus animais as explotacións gandeiras do concello de Cerdedo a consecuencia
do protocolo de actuación para o seu control sanitario

- 51790 (09/POP-005094)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non asumir a atención sanitaria completa ás mulleres que
deben interromper o seu embarazo por razóns terapéuticas

- 51791 (09/POP-005095)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da revisión do funcionamento do protocolo sani-
tario galego para os distintos casos de interrupción do embarazo legais

- 51792 (09/POP-005096)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha avaliación das razóns polas que na sanidade
pública galega existen un número tan elevado de obxectores de conciencia que impiden a atención
sanitaria completa en Galicia dos casos de interrupción do embarazo legais

- 51794 (09/POP-005097)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da suficiencia económica e dos requisitos establecidos
para as axudas que está a conceder para o desprazamento a unha clínica privada fóra de Galicia
nos casos de interrupción do embarazo por razóns terapéuticas
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- 51810 (09/POP-005098)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da cobertura da demanda de prazas existente no
Conservatorio de Música de Ourense

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

- 51802 (09/PUP-000283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre a situación laboral en que se atopan os traballadores do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar no seu paso á Axencia Galega de Servizos Sociais

- 51898 – 51904 (09/PUP-000284)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre a finalidade das subvencións convocadas no Diario Oficial de Galicia nº 120, do 27 de xuño,
para concellos de menos de dez mil habitantes e asociacións de veciños, confederacións, federa-
cións ou unións de asociacións de veciños

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 51904.

- 51899 (09/PUP-000285)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados polo Ministerio de Emprego
e Seguridade Social respecto do paro na Comunidade Autónoma de Galicia

- 51900 (09/PUP-000286)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e 5 máis
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en materia de sanidade pública

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 51883 (09/POPX-000198)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o balance da política sanitaria do Goberno galego
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- 51892 (09/POPX-000199)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas implantadas polo Goberno galego ao longo da novena lexislatura para reducir o
número de suicidios en Galicia

- 51902 (09/POPX-000200)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as oportunidades existentes para vivir dignamente en Galicia

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.1. Senadores en representación da Comunidade Autónoma

Acordo da Mesa e da Xunta de Portavoces, do 5 de xullo de 2016, polo que se fixa o número
de senadores que lle corresponden proporcionalmente a cada grupo parlamentario

A Mesa do Parlamento e a Xunta de Portavoces, nas súas reunións do 5 de xullo de 2016, adoptaron
o seguinte acordo:

1. Iniciar o procedemento para a designación de senadores e senadoras en representación da Co-
munidade Autónoma para a XII lexislatura das Cortes Xerais.

2. O número de senadores que hai que designar en representación da Comunidade Autónoma de
Galicia para a XII lexislatura das Cortes Xerais é de tres (artigo 10.1.c do Estatuto de autonomía de
Galicia).

3. A súa distribución, feita en proporción da representación das distintas forzas políticas existentes
na Cámara, determina que ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia lle corresponden 2 candi-
datos e ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 1 candidato.

Santiago de Compostela,  5 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 5 de xullo de 2016, polo que se abre o prazo para presen-
tación de candidaturas a senadoras ou senadores en representación da Comunidade
Autónoma de Galicia.

A Mesa do Parlamento e a Xunta de Portavoces, nas súas reunións do 5 de xullo de 2016, acordaron
iniciar o procedemento para a designación de senadores e senadoras en representación da Comu-
nidade Autónoma para a XII lexislatura das Cortes Xerais.
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A súa distribución, feita en proporción da representación das distintas forzas políticas existentes
na Cámara, determina que ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia lle corresponden 2 candi-
datos e ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 1 candidato.

En consecuencia, a Presidencia, de acordo co disposto no artigo 165.3 do Regulamento do Parla-
mento de Galicia, resolve:

1º. Cada grupo parlamentario, mediante escrito asinado polo seu portavoz, pode propoñer os seus
candidatos ante o Rexistro da Cámara ata o venres 8 de xullo ás 14.00 horas.

2º. Os candidatos propostos por cada grupo parlamentario deberán asinar a súa declaración –no
mesmo documento ou en documentos separados– de que non están incursos nas causas de ineli-
xibilidade relacionadas nos artigos 6 e 154.1 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime elec-
toral xeral, e de que aceptan, de xeito expreso, a súa nominación como candidatos ao Senado.

Santiago de Compostela,  5 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada, Concepción Burgo López, a través da súa portavoz e ao abeiro 

do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión 

plenaria celebrada os días 28 e 29 de xuño de 2016, sobre  a diminución do 

persoal docente e investigador no Sistema universitario de Galicia nos 

últimos anos (09/INT-001984, doc. núm. 51309) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Establecer, xunto coas tres universidades públicas de Galicia,  unha 

estratexia a corto e medio prazo para afrontar o necesario relevo 

xeracional do Persoal Docente e Investigador. Para elo analizaranse 

as necesidades de profesorado de cada unha das universidades e 

deseñaranse plans específicos para que cada unha delas poida 

recuperar os efectivos docentes perdidos cun horizonte de cando 

menos 5 anos. 

 

2. Poñer en marcha, xunto coas tres universidades  públicas de Galicia,  

un plan especial para o curso 2016-2017 de recuperación dos cadros 

de Persoal Docente e Investigador afectadas polas limitacións nas 

taxas de reposición. Este plan especial contará cun financiamento 

suficiente que se transferirá ás universidades independentemente do 

Plan de Financiamento do SUG, para elo neste ano se farán as 

modificacións orzamentarias necesarias e se incluirán as cantidades 

precisas nos orzamentos de 2017. Este plan especial seguirá nos 

próximos cursos ata que as universidades logren recuperar os PDI 

(Persoal Docente e Investigador) e PAS (Persoal de Administración e 

Servizos) necesarios para manter unha docencia e unha investigación 

de calidade. 
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3. Respectar e garantir a autonomía universitaria en todos os ámbitos, 

especialmente na xestión dos seus recursos humanos, mantendo as 

actuacións da Consellería de Facenda a este respecto nos estritos 

límites da legalidade vixente. 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de xullo de 2016 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 01/07/2016 12:40:25 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/07/2016 12:40:33 

 

156016



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por 

iniciativa da súa deputada Mª Soledad Soneira Tajes, a través da súa 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Moción, para substanciar a 

Interpelación (doc. 44913) debatida na sesión plenaria celebrada o día 

29 de xuño de 2016, sobre a política do Goberno galeo en relación coa 

situación demográfica de Galicia e as súas consecuencias para a 

economía e a sociedade. 

Moción 
 

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a abordar, con carácter de 

urxencia, tódalas accións que, prolongadas no tempo e dotadas 

economicamente nos orzamentos da Comunidade Autónoma, 

promovan, faciliten e incentiven a recuperación demográfica de 

Galicia. Ditas accións entre outras deben contemplar, cando menos, as 

seguintes: 

 

a) Que no horizonte 2020 as axudas de carácter social ás familias 

acaden o nivel medio dos países da Unión Europea. 

 

b) Axudas directas á natalidade de carácter permanente e periódico 

dende o nacemento ate a maioría de idade por cada fillo. Estas axudas 

incrementaranse nos municipios rurais e de maior regresión 

demográfica. 

 

c)   Incentiven o retorno dos mozos e mozas que emigraron nos tempos 

recentes, tanto ao estranxeiro como a outras comunidades autónomas, 

para que desenvolvan todo o seu potencial  formativo, laboral e 

emprendedor na súa terra. Estes incentivos veranse incrementados 

cando o retorno se produza a un municipio rural  e de maior regresión 

demográfica. 

 

d) Incentiven e animen proxectos empresariais, en Galicia, da nosa 

emigración histórica e dos seus descendentes con incremento dos 

mesmos cando estes se produzan en municipios rurais e de maior 

regresión demográfica. 
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e) Promova as modificacións lexislativas que fosen necesarias a fin de 

facilitar a radicación de iniciativas empresariais emprendedoras nos 

municipios rurais: urbanística, servizos e infraestruturas públicas, 

enerxética, comunicacións, medioambientais, etc. 

 

f) Promova as modificacións lexislativas que discriminen positivamente 

aos municipios rurais e mais castigados polo envellecemento e a 

regresión demográfica: Servizos sociais, educativos, sanitarios, 

financeiros, etc. 

 

g) Abordar políticas ambiciosas que dinamicen e reactiven 

economicamente aos sectores primarios vinculados ao territorio: 

recuperación de terras abandonadas, simplificación administrativa na 

transmisión e ordenación da propiedade rural, garda e custodia do 

medioambiente e do contorno natural a cargo dos residentes no 

territorio, etc. 

 

h) Todas aquelas que impliquen a radicación de familias nos municipios 

rurais e especialmente castigados pola regresión demográfica.  

 

 Pazo do Parlamento, 01 de xullo de 2016 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

  Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

  Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 01/07/2016 13:05:45 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/07/2016 13:05:53 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación debatida na 

sesión plenaria celebrada o pasado 29 de xuño, sobre a política de prevención e defensa 

contra incendios forestais da Xunta de Galiza (doc. núm. 51050, [09/INT-001979]). 

 

Moción 

“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas 

en relación co dispositivo de loita contra os incendios forestais de Galiza: 

1. A contratar a totalidade do dispositivo de extinción de incendios, tanto de 

carácter permanente como o de reforzo para o período de máximo risco, a través dos 

medios propios da administración pública galega. 

2. Respectar o principio de que todo o dispositivo estea baixo o mando único 

establecido polo dispositivo de extinción. 

3. Renunciar á utilización de contratación de brigadas e outros medios de 

extinción a través dos concellos ou doutras entidades. 

4. Repoñer a totalidade de efectivos correspondentes ás prazas non ocupadas do 

dispositivo de extinción de incendios, tanto as ocasionadas por baixas ou licencias, 

como as vacantes por xubilación ou traslado dos seus titulares. 

5. Planificar a realización antes do inicio do período de máximo risco dunha 

campaña de traballos de prevención de incendios tanto con medios propios como en 
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colaboración con Comunidades de Montes Veciñais en Man Común e entidades locais 

para protexer o noso espazo forestal e os núcleos rurais. 

6.- Reforzar as Brigadas de Investigación de Incendios Forestais para determinar 

as causas e autoría dos incendios e singularmente os cambios operados na súa tipoloxía 

coa finalidade de establecer medidas máis adecuadas para a súa prevención e combate. 

7.- Reforzar as actuacións preventivas no monte coas brigadas propias e a través 

de encomenda de xestión anual á empresa pública SEAGA, establecendo garantías para 

que estas se desenvolvan por medios propios e favorecendo o progresivo incremento da 

duración das contratacións de todos os e as persoas fixas ou indefinidas discontinuas. 

8.- Establecer as medidas para que nos sucesivos anos a aprobación do 

PLADIGA se produza antes da finalización do mes de febreiro e que conteña, ademais 

do operativo de loita contra o lume, a planificación de todas as medidas de prevención 

tanto de infraestruturas preventivas como de ordenación preventiva do monte.” 

 

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2016 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Tereixa Paz Franco na data 01/07/2016 13:54:18 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 01/07/2016 13:54:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado 

e das súas deputadas, José Ramón Val Alonso, Carmen Acuña do Campo, 

Carmen Gallego Calvar e María Quintas Álvarez, a través da portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta ante esa 

mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

Dentro dos recortes que aplicou o Goberno de Galicia en materia sanitaria, tamén 

se veu afectado  o 061, Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia. 

 

 

 Os recortes que se produciron no ano 2011 afectaron directamente á zona da 

Mariña Lucense e moi  concretamente ao pobo de Foz que  pasou de ter unha  

ambulancia de Soporte Vital Básico as 24 h. a tan só 12 h. (de 10 h a 22 h). A 

ambulancia de Soporte Vital Básico de Foz a A-875 cubre os  concellos de Foz, 

Barreiros e O Valadouro,  e  a maiores pode cubrir urxencias e emerxencias en 

concellos limítrofes cando as outras ambulancias están ocupadas.  

 

 

A Mariña conta tamén con unha ambulancia de Soporte Vital Avanzado con base 

en Foz, que ademais de atender as urxencias e emerxencias na area xeográfica da 

Mariña de Lugo realiza traslados interhospitalarios a Lugo, Coruña ou incluso 

Santiago. Cando estes traslados se realizan entre as 10 da noite e as 10 da maña a 

zona queda só atendida por 4 ambulancias de SVB, o que implica 

consecuentemente que nos concellos de Foz, Barreiros e O Valadouro aumenten 

os tempos de asistencia xa que as urxencias e emerxencias son atendidas dende 

Burela. 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten constancia de que esta planificación ten 

ocasionado xa importantes distorsións e demoras para os pacientes de toda a 

mariña lucense. 

 

 

É por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que restableza o horario 

orixinal de 24 h para a ambulancia de Soporte Vital Básico  A-875, con base no 

concello de Foz, e que ademais presta servizo nos concellos de Barreiros e O 

Valadouro. 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2016 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Ramón Val Alonso na data 23/06/2016 11:55:56 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 23/06/2016 11:56:11 
 

Carmen Gallego Calvar na data 23/06/2016 11:56:21 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 23/06/2016 11:56:39 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2016 11:57:22 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Cosme Pombo 

Rodríguez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos: 

A importancia dunha educación musical de calidade está fora de todo debate ou 

discusión, mais o acceso a mesma non é doado para toda a poboación galega por igual. 

Na capital dezana, Lalín, o conservatorio profesional de música da servizo ao alumnado 

de toda a comarca cun grao de satisfacción moi alto. 

O conservatorio, neste momento de competencia municipal, de Lalín ten na 

actualidade 175 alumnos e alumnas, 15 profesoras e profesores e unha persoa que 

realiza as funcións de bedel. Segundo o último exercicio dispoñíbel dito conservatorio 

supón un desembolso ás arcas municipais de 309.755 euros anuais e conta coa 

confinanciación soamente da Deputación provincial con 18.000 euros. De feito, a única 

vía de obtención de ingresos son as taxas por prestación de servizos educativos, que 

ascenden a 87.600 euros anuais.  

 

Por todo isto e dada a importancia deste servizo educativo, formúlase a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a iniciar as xestións 

correspondentes co Concello de Lalín para asumir a xestión do Conservatorio 

profesional de música de Lalín” 

 

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/06/2016 13:06:31 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 27/06/2016 13:06:41 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno relativa a falta de opcións 

na sanidade pública galega para realizar abortos terapéuticos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 
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resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Por todo o anteriormente exposto, preséntase a seguinte Proposición non de 

Lei para o seu debate en pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Regular o aborto na sanidade pública galega, en todas as circunstancias 

legais, para que, sen excepción, poidan ser realizados na área sanitaria 

galega.  

2. Buscar solucións para que a obxección de conciencia do persoal 

sanitario non sexa un obstáculo para a realización de abortos na 

sanidade pública galega, incentivando, se é o caso, ao persoal que 

asista a estas operacións. 

3. Realizar cursos para persoal sanitario sobre abortos, especificamente 

sobre abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación, na 

sanidade galega para garantir a máxima calidade e a mellor atención na 

asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller.” 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 
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Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 12:32:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), 

por iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez 

Díaz, Xosé Manuel Beiras Torrado, Antón Sánchez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso e da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei 

para o seu debate en Pleno.   

 

Exposición de motivos 

 

As mestras, o persoal de servizos xerais, estudantes, nais e pais... O conxunto de 

persoas que forman parte da comunidade educativa que integra a rede da Galiña 

Azul, manifestamos o noso rexeitamento ao conxunto de medidas adoptadas en 

detrimento da calidade dos servizos e de mercantilización das escolas públicas 

infantís. 

 

A Consellería de Traballo e Benestar reduce día a día o persoal nas escolas 

infantís da rede A Galiña Azul, unha decisión que implica que o servizo que se 

lles presta ás crianzas se deteriore, degradándose a calidade do servizo e de 

moitas das actividades desenvolvidas até o momento como consecuencia de 

persoal insuficiente. Esta situación de recortes dificulta tamén a conciliación das 

familias: pois ao ter só unha persoa de referencia, se causase baixa por calquera 

motivo, os meniños e meniñas sufrirían un período de axuste non planificado. 
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Solicitamos que o Consorcio Galego de Benestar remate con esta situación de 

desmantelamento da rede e que dende a Xunta se garanta o cumprimento dos 

parámetros de calidade cos que foi creada. Non podemos permitir que continúe a 

actual política de amortizacións da parella educativa, que pon en perigo todo o 

proxecto educativo das nosas escolas infantís.  

 

Recordamos que a propia Consellería establece claramente a súa importancia na 

web baixo o seguinte texto: "O compromiso coa calidade vertebra ao redor de 

dous elementos crave: a redución do cociente de alumnos/as por cada educador e 

a formación continua. Para facer posible o primeira, se aposta pola parella 

educativa”.  

 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta ten que realizar 

unha lectura política e garantir a atención de calidade á infancia. Por todo o 

exposto, desde a Rede de Escolas Infantís do Consorcio realizamos a seguinte 

proposición non de lei:  

 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta a:  

 

1.-) Rectificar a política de amortizacións do Consorcio Galego de Benestar e 

respecte o compromiso coa calidade, vertebrado na Galiña Azul ao redor da 

parella educativa. 

 

2.-) Establecer de forma participada cos axentes sociais un convenio xusto que 

regule a situación laboral das traballadoras da Galiña Azul, en que sexa de 

aplicación á xornada laboral da Xunta e o V Convenio Laboral (homoxeneizar 

retribucións e a participación en procesos de permutas e mobilidade laboral). 

 

3.-) Asignar os recursos suficientes para garantir que a calidade deste servizo 

público de atención á infancia, educativo e asistencial, permita a conciliación da 
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vida laboral e persoal non só dos pais e nais, senón tamén da propia plantilla de 

traballadoras e traballadores.  

 

4.-) Dotar de persoal administrativo para asistir ao persoal educativo dos centros 

durante o período de preinscricións e matrículas,  e impedir que unha sóa persoa 

teña que se ocupar das nenas e nenos, mentres o resto das traballadoras teñen que 

atender cuestións administrativas e de dirección.  

 

5.-) Reducir o cociente de alumnos/as por cada educador e asegure a formación 

continua. 

 

6.-) Dotar do persoal de apoio preciso para garantir unha verdadeira labor 

educativa, así como a realización de actividades no exterior e asistencia aos 

meniños e meniñas con diversidade funcional.   

 

7.-) Incrementar os cursos formativos a disposición do persoal dos centros 

atendendo ás peticións das traballadoras. 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 28/06/2016 13:13:47 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 28/06/2016 13:13:57 

 

Eva Solla Fernández na data 28/06/2016 13:14:04 

 

Anton Sánchez García na data 28/06/2016 13:14:15 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 28/06/2016 13:14:24 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 28/06/2016 13:14:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presentan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno sobre a oferta de prazas 

no Conservatorio de Música de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No Conservatorio de Música de Ourense todos os anos existe unha enorme 

demanda de alumnado para cursar estudos que non se corresponden coa 

exigua oferta de prazas existentes: 23 prazas para o ano 2016-2017. 

Tendo en conta a poboación da cidade de Ourense, 23 prazas no conservatorio 

é unha cifra irrisoria para cubrir a demanda potencial. 

Existindo a infraestrutura pública suficiente, demanda potencial e interese 

manifesto, dado o número de solicitudes, o único que lastra o desenvolvemento 

do Conservatorio é a falta de vontade política para dotalo do persoal docente 

necesario para atender a demanda real e crear novas prazas. 

Polo exposto preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Pleno:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a atender as peticións de 

alumnos, Xunta de Persoal e persoal docente do Conservatorio de Música de 

Ourense dotándoo dos medios materiais, de persoal e económicos necesarios 
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para incrementar, de xeito relevante, o número de prazas no conservatorio 

adecuándoo á demanda existente. ”  

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 29/06/2016 11:02:13 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Carmen 

Gallego Calvar, Raúl Fernández Fernández e José Antonio Sánchez 

Bugallo, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

As técnicas de adestramento e educación de animais domésticos semellan 

unha forma de corrixir ou evitar certos comportamentos pouco axeitados 

nos mesmos. Son exemplos destas técnicas de adestramento o castigo, o 

fomento do medo a unha determinada reacción, a privación de alimento ou 

mesmo o colar eléctrico. 

 

Hai estados nos que se vetan estes colares, como Alemaña, Suecia, 

Dinamarca ou Suíza, tamén porque este colar se vende de xeito libre e 

aberto, sen ningunha clase de coñecemento previo. 

 

Din os expertos e expertas que os animais que portaron os aparellos de 

descargas poden ter reaccións adversas, ata queimaduras, dor e tensión polo 

sufrimento de ter empregado este tipo de colares. Organizacións 

internacionais, adestradores, expertos e científicos cuestionan este método 

e por iso formulan medidas de actuación en Galicia ao respecto, previndo o 

maltrato animal e as fórmulas daniñas para educar aos animais. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a prohibir a venda pública e 

privada e o uso de calquera método de adestramento cruel para os animais, 

incluído o colar eléctrico. 

 

 Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 13:32:16 

 
Carmen Gallego Calvar na data 29/06/2016 13:32:24 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/06/2016 13:32:29 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 29/06/2016 13:32:37 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Mª de los 

Angeles Ferreiro Vidarte, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Comisión Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente teñen 

publicado o seu informe sobre a calidade das augas de baño, informe que 

revela que Galicia conta con 33 puntos negros onde o baño non é 

recomendable (23 na costa e 10 en cursos fluviais e encoros) e que esta 

calidade insuficiente das augas se mantén dende hai, a lo menos, 5 anos. En 

todo este tempo, o Goberno da Xunta de Galicia non foi capaz de mellorar 

a salubridade destas zonas. E é que, tendo en conta as zonas de baño 

interiores, Galicia conta con máis da metade dos puntos negros para o baño 

de España. 

 

As análises das mostras están orientadas, principalmente, a detectar a 

presenza de augas fecais ou residuos agrícolas e gandeiros, 

fundamentalmente nas rías, que están detrás da maior incidencia deste tipo 

de bacterias nas análises realizadas. Pois a mellora na calidade das augas 

está directamente relacionada co investimento en saneamento, do que en 

Galicia non imos sobrados. 

Como exemplos: 

1. A provincia de A Coruña acumula 19 dos 23 areais nos que a 

calidade das augas non cumpre cos requisitos da UE.  

2. Moitos destes puntos negros acumulan dende hai tempo unha 

calidade deficiente nas súas augas.  
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3. E Galicia ten tamén a dubidosa honra de ser a Comunidade 

Autónoma con máis puntos negros en augas interiores (10 en total), 

repartidos polas provincias de Lugo, Ourense e A Coruña. 

 

Por todo isto, a Comisión Europea recomenda que en casos nos que esta 

situación se prolongue durante 5 anos consecutivos é preciso prohibir o 

baño ou, a lo menos, informar aos bañistas do risco que corren, pois a 

contaminación fecal constitúe un problema para a saúde pública en lugares 

onde se realizan actividades recreativas. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, nos casos nos que durante 

cinco anos consecutivos a calidade das augas sexa suficiente, prohiba o 

baño ou, a lo menos, informe da existencia dun risco para a saúde pública 

en lugares onde se realizan actividades recreativas. 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.:Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

156037



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 16:55:16 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 29/06/2016 16:55:23 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/06/2016 16:55:34 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 29/06/2016 16:55:40 

 

156038



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Mª Soledad 

Soneira Tajes, Noela Blanco Rodríguez e Ricardo Vicente Docasar 

Docasar, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 

de xuño, establece o seguinte: 

“Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da iniciativa parlamentaria 

correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia designará unha 

Comisión, integrada por membros dos diversos grupos parlamentarios da 

Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das dificultades e 

dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente lei e de 

aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio 

de Galicia”. 

Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e 

nada se fixo por parte da Xunta de Galicia, agás 2 reunións dunha comisión 

de expertos en 2010 (en agosto e en setembro), para establecer un 

calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas, e unha terceira 

en febreiro de 2011. Esta foi a última. E así consta nunha resposta do 

Goberno, de data 14 de xuño deste ano. E xa estamos en 2016! 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a presentar un informe 

comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos 

preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e de aquelas normas para a 

conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito 

Civil propio da nosa Comunidade Autónoma. 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

    

 

 

Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 20:00:02 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 29/06/2016 20:00:09 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 29/06/2016 20:00:16 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 29/06/2016 20:00:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado 

e das súas deputadas, José Ramón Val Alonso, Carmen Acuña do Campo, 

Carmen Gallego Calvar e María Quintas Álvarez, a través da portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta ante esa 

mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.  

 

 

Dentro dos recortes que aplicou o Goberno de Galicia en materia sanitaria, tamén 

se veu afectado  o 061, Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia. 

 

 

 Os recortes que se produciron no ano 2011 afectaron directamente á zona da 

Mariña Lucense e moi  concretamente ao pobo de Foz que  pasou de ter unha  

ambulancia de Soporte Vital Básico as 24 h. a tan só 12 h. (de 10 h a 22 h). A 

ambulancia de Soporte Vital Básico de Foz a A-875 cubre os  concellos de Foz, 

Barreiros e O Valadouro,  e  a maiores pode cubrir urxencias e emerxencias en 

concellos limítrofes cando as outras ambulancias están ocupadas.  

 

 

A Mariña conta tamén con unha ambulancia de Soporte Vital Avanzado con base 

en Foz, que ademais de atender as urxencias e emerxencias na area xeográfica da 

Mariña de Lugo realiza traslados interhospitalarios a Lugo, Coruña ou incluso 

Santiago. Cando estes traslados se realizan entre as 10 da noite e as 10 da maña a 

zona queda só atendida por 4 ambulancias de SVB, o que implica 

consecuentemente que nos concellos de Foz, Barreiros e O Valadouro aumenten 

os tempos de asistencia xa que as urxencias e emerxencias son atendidas dende 

Burela. 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten constancia de que esta planificación ten 

ocasionado xa importantes distorsións e demoras para os pacientes de toda a 

mariña lucense. 

 

 

É por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que restableza o horario 

orixinal de 24 h para a ambulancia de Soporte Vital Básico  A-875, con base no 

concello de Foz, e que ademais presta servizo nos concellos de Barreiros e O 

Valadouro. 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2016 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Ramón Val Alonso na data 23/06/2016 11:59:20 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 23/06/2016 11:59:36 
 

Carmen Gallego Calvar na data 23/06/2016 11:59:44 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 23/06/2016 11:59:59 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2016 12:00:16 
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gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Cosme Pombo 

Rodríguez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de motivos: 

A importancia dunha educación musical de calidade está fora de todo debate ou 

discusión, mais o acceso a mesma non é doado para toda a poboación galega por igual. 

Na capital dezana, Lalín, o conservatorio profesional de música da servizo ao alumnado 

de toda a comarca cun grao de satisfacción moi alto. 

O conservatorio, neste momento de competencia municipal, de Lalín ten na 

actualidade 175 alumnos e alumnas, 15 profesoras e profesores e unha persoa que 

realiza as funcións de bedel. Segundo o último exercicio dispoñíbel dito conservatorio 

supón un desembolso ás arcas municipais de 309.755 euros anuais e conta coa 

confinanciación soamente da Deputación provincial con 18.000 euros. De feito, a única 

vía de obtención de ingresos son as taxas por prestación de servizos educativos, que 

ascenden a 87.600 euros anuais.  

 

Por todo isto e dada a importancia deste servizo educativo, formúlase a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

 

156043



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a iniciar as xestións 

correspondentes co Concello de Lalín para asumir a xestión do Conservatorio 

profesional de música de Lalín” 

 

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/06/2016 13:07:26 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 27/06/2016 13:07:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada, Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego 

Lomba, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José 

Antonio Sánchez Bugallo, a través da súa portavoz e ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

Nun momento de crise como a actual, é máis imprescindible ca nunca 

optimizar os recursos económicos e ambientais dos que dispomos; aspectos 

que habitualmente os gobernos do PP con visións sempre a curto prazo non 

desenvolven. 

 

Un exemplo relevante é a Foz do río Miñor, trátase dunha zona húmida, un 

ecosistema de esteiro que conforma unha marisma formada polos ríos Miñor, 

Groba e Belesar e que conxuntamente verten á enseada de Baiona, na Ría de 

Vigo, abranguendo parte dos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán. 

 

O espazo da Foz, dende febreiro de 1999 forma parte da Rede Natura 2000, 

recollendo sete hábitats ou especies de interese comunitario para a 

conservación, cunha superficie de 91 hectáreas, e cunha proposta de 

ampliación de 38 hectáreas que lamentablemente non se chegou a facer 

efectiva. 

 

Pero os aproveitamentos económicos non son os acaídos por varias razóns. 

Por un lado, esta área atópase incluída no Plan Xeral de Explotación 

Marisqueira de Galicia, clasificada como zona C dende o ano 2007, é dicir, 

que non se permite a extracción directa a causa da incidencia da 

contaminación fecal; por outro, tense perdido un ecosistema de elevado valor 

ambiental, e a utilización dos recursos turísticos vese tamén moi limitada. 

 

Co auxe do turismo nos anos sesenta do pasado século, esta zona sufriu 

agresións constantes, foron espoliadas as dunas, recheas as marxes, ocupadas 

as beiras e canalizado parte do percorrido dos ríos. 
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Ademais, o aumento da poboación nas marxes da foz, especialmente no verao, 

pero tamén río arriba, non foi compensado con medidas correctoras nin no 

relativo á ocupación nin no relativo ao saneamento, polo que a consecuencia 

actual é un estado de degradación límite. 

 

Dende fai anos, os veciños e veciñas teñen reclamado a rexeneración 

medioambiental deste espazo, con pouco éxito ata o de agora. Os socialistas 

dos tres concellos máis directamente afectados, Baiona, Nigrán e Gondomar, e 

da Área Metropolitana de Vigo consideramos imprescindible xuntar esforzos 

na reclamación da rexeneración ambiental do río e da Foz do Miñor. 

 

Non só estamos a falar da necesaria protección da natureza e do medio 

ambiente, senón tamén da promoción de actividades económicas sostibles que 

nos permitan crear riqueza e emprego en toda a área.  

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que: 

  

1. No prazo de seis meses presente un Plan de Recuperación Medioambiental 

do curso baixo e a foz do río Miñor. 

 

2. Nos próximos orzamentos para o ano 2017, inclúa as partidas necesarias 

para iniciar o desenvolvemento de dito plan. 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

    José Manuel Gallego Lomba 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Antonio Sánchez Bugallo 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

     

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/06/2016 17:52:18 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 27/06/2016 17:52:25 

 
Raúl Fernández Fernández na data 27/06/2016 17:52:31 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 27/06/2016 17:52:40 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/06/2016 17:52:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego relativa a falta de opcións na sanidade pública 

galega para realizar abortos terapéuticos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 
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escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 

resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Por todo o anteriormente exposto, preséntase a seguinte Proposición non de 

Lei para o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Regular o aborto na sanidade pública galega, en todas as circunstancias 

legais, para que, sen excepción, poidan ser realizados na área sanitaria 

galega.  

2. Buscar solucións para que a obxección de conciencia do persoal 

sanitario non sexa un obstáculo para a realización de abortos na 

sanidade pública galega, incentivando, se é o caso, ao persoal que 

asista a estas operacións. 

3. Realizar cursos para persoal sanitario sobre abortos, especificamente 

sobre abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación, na 

sanidade galega para garantir a máxima calidade e a mellor atención na 

asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller.” 
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Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 12:27:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), 

por iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez 

Díaz, Xosé Manuel Beiras Torrado, Antón Sánchez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso e da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei 

para o seu debate en Comisión.   

 

Exposición de motivos 

 

As mestras, o persoal de servizos xerais, estudantes, nais e pais... O conxunto de 

persoas que forman parte da comunidade educativa que integra a rede da Galiña 

Azul, manifestamos o noso rexeitamento ao conxunto de medidas adoptadas en 

detrimento da calidade dos servizos e de mercantilización das escolas públicas 

infantís. 

 

A Consellería de Traballo e Benestar reduce día a día o persoal nas escolas 

infantís da rede A Galiña Azul, unha decisión que implica que o servizo que se 

lles presta ás crianzas se deteriore, degradándose a calidade do servizo e de 

moitas das actividades desenvolvidas até o momento como consecuencia de 

persoal insuficiente. Esta situación de recortes dificulta tamén a conciliación das 

familias: pois ao ter só unha persoa de referencia, se causase baixa por calquera 

motivo, os meniños e meniñas sufrirían un período de axuste non planificado. 
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Solicitamos que o Consorcio Galego de Benestar remate con esta situación de 

desmantelamento da rede e que dende a Xunta se garanta o cumprimento dos 

parámetros de calidade cos que foi creada. Non podemos permitir que continúe a 

actual política de amortizacións da parella educativa, que pon en perigo todo o 

proxecto educativo das nosas escolas infantís.  

 

Recordamos que a propia Consellería establece claramente a súa importancia na 

web baixo o seguinte texto: "O compromiso coa calidade vertebra ao redor de 

dous elementos crave: a redución do cociente de alumnos/as por cada educador e 

a formación continua. Para facer posible o primeira, se aposta pola parella 

educativa”.  

 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta ten que realizar 

unha lectura política e garantir a atención de calidade á infancia. Por todo o 

exposto, desde a Rede de Escolas Infantís do Consorcio realizamos a seguinte 

proposición non de lei:  

 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta a:  

 

1.-) Rectificar a política de amortizacións do Consorcio Galego de Benestar e 

respecte o compromiso coa calidade, vertebrado na Galiña Azul ao redor da 

parella educativa. 

 

2.-) Establecer de forma participada cos axentes sociais un convenio xusto que 

regule a situación laboral das traballadoras da Galiña Azul, en que sexa de 

aplicación á xornada laboral da Xunta e o V Convenio Laboral (homoxeneizar 

retribucións e a participación en procesos de permutas e mobilidade laboral). 

 

3.-) Asignar os recursos suficientes para garantir que a calidade deste servizo 

público de atención á infancia, educativo e asistencial, permita a conciliación da 
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vida laboral e persoal non só dos pais e nais, senón tamén da propia plantilla de 

traballadoras e traballadores.  

 

4.-) Dotar de persoal administrativo para asistir ao persoal educativo dos centros 

durante o período de preinscricións e matrículas,  e impedir que unha sóa persoa 

teña que se ocupar das nenas e nenos, mentres o resto das traballadoras teñen que 

atender cuestións administrativas e de dirección.  

 

5.-) Reducir o cociente de alumnos/as por cada educador e asegure a formación 

continua. 

 

6.-) Dotar do persoal de apoio preciso para garantir unha verdadeira labor 

educativa, así como a realización de actividades no exterior e asistencia aos 

meniños e meniñas con diversidade funcional.   

 

7.-) Incrementar os cursos formativos a disposición do persoal dos centros 

atendendo ás peticións das traballadoras. 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 28/06/2016 13:15:09 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 28/06/2016 13:15:18 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 28/06/2016 13:15:28 

 

Eva Solla Fernández na data 28/06/2016 13:15:36 

 

Anton Sánchez García na data 28/06/2016 13:15:43 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 28/06/2016 13:15:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presentan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª Educación e 

Cultura sobre a oferta de prazas no Conservatorio de Música de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No Conservatorio de Música de Ourense todos os anos existe unha enorme 

demanda de alumnado para cursar estudos que non se corresponden coa 

exigua oferta de prazas existentes: 23 prazas para o ano 2016-2017. 

Tendo en conta a poboación da cidade de Ourense, 23 prazas no conservatorio 

é unha cifra irrisoria para cubrir a demanda potencial. 

Existindo a infraestrutura pública suficiente, demanda potencial e interese 

manifesto, dado o número de solicitudes, o único que lastra o desenvolvemento 

do Conservatorio é a falta de vontade política para dotalo do persoal docente 

necesario para atender a demanda real e crear novas prazas. 

Polo exposto preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a atender as peticións de 

alumnos, Xunta de Persoal e persoal docente do Conservatorio de Música de 

Ourense dotándoo dos medios materiais, de persoal e económicos necesarios 
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para incrementar, de xeito relevante, o número de prazas no conservatorio 

adecuándoo á demanda existente. ”  

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 29/06/2016 10:58:28 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Carmen 

Gallego Calvar, Raúl Fernández Fernández e José Antonio Sánchez 

Bugallo, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

As técnicas de adestramento e educación de animais domésticos semellan 

unha forma de corrixir ou evitar certos comportamentos pouco axeitados 

nos mesmos. Son exemplos destas técnicas de adestramento o castigo, o 

fomento do medo a unha determinada reacción, a privación de alimento ou 

mesmo o colar eléctrico. 

 

Hai estados nos que se vetan estes colares, como Alemaña, Suecia, 

Dinamarca ou Suíza, tamén porque este colar se vende de xeito libre e 

aberto, sen ningunha clase de coñecemento previo. 

 

Din os expertos e expertas que os animais que portaron os aparellos de 

descargas poden ter reaccións adversas, ata queimaduras, dor e tensión polo 

sufrimento de ter empregado este tipo de colares. Organizacións 

internacionais, adestradores, expertos e científicos cuestionan este método 

e por iso formulan medidas de actuación en Galicia ao respecto, previndo o 

maltrato animal e as fórmulas daniñas para educar aos animais. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a prohibir a venda pública e 

privada e o uso de calquera método de adestramento cruel para os animais, 

incluído o colar eléctrico. 

 

 Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 13:30:54 

 
Carmen Gallego Calvar na data 29/06/2016 13:31:02 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/06/2016 13:31:07 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 29/06/2016 13:31:12 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Mª de los 

Angeles Ferreiro Vidarte, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

A Comisión Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente teñen 

publicado o seu informe sobre a calidade das augas de baño, informe que 

revela que Galicia conta con 33 puntos negros onde o baño non é 

recomendable (23 na costa e 10 en cursos fluviais e encoros) e que esta 

calidade insuficiente das augas se mantén dende hai, a lo menos, 5 anos. En 

todo este tempo, o Goberno da Xunta de Galicia non foi capaz de mellorar 

a salubridade destas zonas. E é que, tendo en conta as zonas de baño 

interiores, Galicia conta con máis da metade dos puntos negros para o baño 

de España. 

 

As análises das mostras están orientadas, principalmente, a detectar a 

presenza de augas fecais ou residuos agrícolas e gandeiros, 

fundamentalmente nas rías, que están detrás da maior incidencia deste tipo 

de bacterias nas análises realizadas. Pois a mellora na calidade das augas 

está directamente relacionada co investimento en saneamento, do que en 

Galicia non imos sobrados. 

Como exemplos: 

1. A provincia de A Coruña acumula 19 dos 23 areais nos que a 

calidade das augas non cumpre cos requisitos da UE.  
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2. Moitos destes puntos negros acumulan dende hai tempo unha 

calidade deficiente nas súas augas.  

3. E Galicia ten tamén a dubidosa honra de ser a Comunidade 

Autónoma con máis puntos negros en augas interiores (10 en total), 

repartidos polas provincias de Lugo, Ourense e A Coruña. 

 

Por todo isto, a Comisión Europea recomenda que en casos nos que esta 

situación se prolongue durante 5 anos consecutivos é preciso prohibir o 

baño ou, a lo menos, informar aos bañistas do risco que corren, pois a 

contaminación fecal constitúe un problema para a saúde pública en lugares 

onde se realizan actividades recreativas. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, nos casos nos que durante 

cinco anos consecutivos a calidade das augas sexa suficiente, prohiba o 

baño ou, a lo menos, informe da existencia dun risco para a saúde pública 

en lugares onde se realizan actividades recreativas. 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.:Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 16:56:14 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 29/06/2016 16:56:22 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/06/2016 16:56:30 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 29/06/2016 16:56:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Mª Soledad 

Soneira Tajes, Noela Blanco Rodríguez e Ricardo Vicente Docasar 

Docasar, a través da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

Exposición de motivos 

 

A Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 

de xuño, establece o seguinte: 

“Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da iniciativa parlamentaria 

correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia designará unha 

Comisión, integrada por membros dos diversos grupos parlamentarios da 

Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das dificultades e 

dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente lei e de 

aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio 

de Galicia”. 

Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e 

nada se fixo por parte da Xunta de Galicia, agás 2 reunións dunha comisión 

de expertos en 2010 (en agosto e en setembro), para establecer un 

calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas, e unha terceira 

en febreiro de 2011. Esta foi a última. E así consta nunha resposta do 

Goberno, de data 14 de xuño deste ano. E xa estamos en 2016! 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a presentar un informe 

comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos 

preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e de aquelas normas para a 

conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito 

Civil propio da nosa Comunidade Autónoma. 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

    

 

 

Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 20:00:42 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 29/06/2016 20:00:49 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 29/06/2016 20:00:54 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 29/06/2016 20:01:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e das súas deputadas, José Luís Méndez Romeu, Vicente Docasar 

Docasar, María de los Ángeles Ferreiro Vidarte, Emilio Vázquez Blanco e María 

Concepción Burgo López, a través da portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 4ª. 

 

            

O Concello de Arteixo   caracterízase polo crecemento demográfico que vén 

experimentando. Dende hai máis de 10 anos, os nacementos superan ás 

defuncións, dándose así, un saldo vexetativo positivo. Como consecuencia,   no  

nivel educativo  existe un incremento de matriculación constante nos distintos 

ciclos da educación obrigatoria. De feito tratase dun dos poucos concellos 

galegos con saldo demográfico positivo e cunha elevada poboación nova. Tamén 

dun dos concellos con máis multiculturalidade de Galicia. No último ano o 

número de nacementos foi de 318, con tendencia crecente. 

 

 

Esa demanda educativa non está recibindo a atención suficiente por parte da 

Administración galega, nin en persoal docente, nin en mantemento, nin na 

previsión de novas construcións escolares que dean cobertura á demanda 

crecente. Igualmente o Concello está incumprindo a necesidade de previsión de 

solo para esa finalidade. 

 

 

O CEIP Ponte dos Brozos, é o de maior matrícula de toda Galicia (máis de 1.000 

prazas), nace no ano 1974 baixo o nome de Almirante Carrero Blanco, sendo 

ampliadas as súas instalacións nos anos 1976, 1977, 1979 e 1980. No ano 1993 

ponse en funcionamento o Pavillón III. Posteriormente foi construído un novo 

Colexio que está tamén colapsado, obrigando á utilización como aulas de espazos 

previstos para outras necesidades. O problema demográfico ten chegado tamén 

ao nivel de ensino secundario. Cómpre unha ampliación da oferta educativa que 

se anticipe ás demandas de escolarización. 

 

 

En consecuencia formúlase a seguinte proposición non de lei: 
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O Parlamento insta á Xunta de Galicia a: 

 

 

1ª) Incluír nos orzamentos para 2017 o inicio da construción dun novo Colexio 

de Ensino Infantil e Primario e dun novo Instituto de Ensino Secundario, no 

Concello de Arteixo. 

 

 

2ª) Revisar a oferta de Formación Profesional no Concello, tendo en conta ás 

demandas do Polígono Empresarial de Sabón, sede de numerosas e relevantes 

empresas. 

 

 

2ª) Demandar do Concello de Arteixo as necesarias dotacións de solo para os 

devanditos centros escolares. 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2016 12:11:40 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2016 12:11:54 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 30/06/2016 12:12:04 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2016 12:12:27 

 
María Concepción Burgo López na data 30/06/2016 12:12:55 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2016 12:13:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

nos artigos 98 e 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte interpelación con trámite de urxencia. 

 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada pola situación laboral na que se atopa o persoal 

do Consorcio Galego de Benestar. 

 

Como consecuencia da errática xestión do Goberno Feijoo en materia de 

política social, os traballadores e traballadoras do Consorcio Galego de 

Benestar atópanse na actualidade nunha especie de "limbo" administrativo, 

a medio camiño entre o Consorcio e a non nata Axencia Galega de Servizos 

Sociais, sen dereito a acollerse ao V Convenio, sen outros dereitos laborais 

que non sexan os conqueridos a través de sentenzas xudiciais, con salarios 

sensiblemente inferiores, por exemplo a educadores e educadoras da 

administración pública no que atinxe ao persoal das galiñas azuis, 

sometidos e sometidas a unhas listas para o acceso ao emprego 

absolutamente opacas e sen poder "concursar" a prazas dentro do territorio 

da Comunidade Autónoma como o resto dos empregados e empregadas 

públicas. 

 

Ante esta situación, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. En que situación laboral se atopa o persoal do Consorcio Galego de 

Benestar no seu paso a Axencia Galega de Servizos Sociais?  

 

2. Que vai pasar coa normativa vixente de creación e desenvolvemento 

da Axencia? Vaise derrogar, modificar? 

 

3. Que criterios se empregan para as listas? Porque non se unifican os 

criterios de acceso ao emprego público e non se transparentan os 

mesmos? 
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4. Cantas persoas están nesta situación de "limbo" entre o Consorcio e a 

Axencia de Servizos Sociais? 

 

5. Que recursos económicos empregou a Xunta de Galicia na defensa 

xurídica dos procesos e nos custos xudiciais dos mesmos, que 

invariablemente veñen gañando os traballadores e traballadoras do 

Consorcio? 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de xuño de 2016 

 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/06/2016 17:59:04 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 28/06/2016 17:59:12 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 28/06/2016 17:59:17 

 
José Ramón Val Alonso na data 28/06/2016 17:59:36 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 28/06/2016 18:00:01 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 28/06/2016 18:00:07 

 
María Concepción Burgo López na data 28/06/2016 18:00:16 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/06/2016 18:00:19 

 
Pablo García García na data 28/06/2016 18:00:25 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 28/06/2016 18:00:30 

 
Raúl Fernández Fernández na data 28/06/2016 18:00:37 

 
Carmen Gallego Calvar na data 28/06/2016 18:00:43 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 28/06/2016 18:00:50 
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Juan Carlos González Santín na data 28/06/2016 18:00:56 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 28/06/2016 18:01:04 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 28/06/2016 18:01:10 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 28/06/2016 18:01:13 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 28/06/2016 18:01:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto,  ao abeiro do establecido 

no regulamento desta cámara, presenta a seguinte Interpelación sobre a 

atención sanitaria nos casos de aborto terapéuticos. 

 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 

resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 
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limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Polo exposto, formúlase a seguinte Interpelación:  

 Que motivos aduce a Xunta de Galicia para non asumir a atención 

sanitaria completa  e total dentro da comunidade galega das mulleres ás 

que se lles ten que practicar legalmente un aborto? 

 Ten pensado a Xunta de Galicia revisar o deficiente funcionamento do 

protocolo sanitario galego, o cal ven sendo continuamente denunciado e 

polémico, para os distintos casos de aborto? 

 Ten avaliado a Xunta de Galicia os motivos polos que na sanidade 

pública galega existe un número tan elevado de obxectores de 

conciencia que impiden a atención sanitaria completa para casos de 

aborto legais en Galiza e por que non busca unha solución ao respecto? 

 Considera a Xunta de Galicia suficientes economicamente e razoables 

os requisitos das actuais axudas que concede para o desprazamento 

nos casos de abortos terapéuticos? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
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Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 13:23:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte, Raúl 

Fernández Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

A Comisión Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente teñen 

publicado o seu informe sobre a calidade das augas de baño, informe que 

revela que Galicia conta con 33 puntos negros onde o baño non é 

recomendable (23 na costa e 10 en cursos fluviais e encoros) e que esta 

calidade insuficiente das augas se mantén dende hai, a lo menos, 5 anos. En 

todo este tempo, o Goberno da Xunta de Galicia non foi capaz de mellorar 

a salubridade destas zonas. E é que, tendo en conta as zonas de baño 

interiores, Galicia conta con máis da metade dos puntos negros para o baño 

de España. 

 

As análises das mostras están orientadas, principalmente, a detectar a 

presenza de augas fecais ou residuos agrícolas e gandeiros, 

fundamentalmente nas rías, que están detrás da maior incidencia deste tipo 

de bacterias nas análises realizadas. Pois a mellora na calidade das augas 

está directamente relacionada co investimento en saneamento, do que en 

Galicia non imos sobrados. 

Como exemplos: 

1. A provincia de A Coruña acumula 19 dos 23 areais nos que a 

calidade das augas non cumpre cos requisitos da UE.  

2. Moitos destes puntos negros acumulan dende hai tempo unha 

calidade deficiente nas súas augas.  

3. E Galicia ten tamén a dubidosa honra de ser a Comunidade 

Autónoma con máis puntos negros en augas interiores (10 en total), 

repartidos polas provincias de Lugo, Ourense e A Coruña. 
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Por todo isto, a Comisión Europea recomenda que en casos nos que esta 

situación se prolongue durante 5 anos consecutivos é preciso prohibir o 

baño ou, a lo menos, informar aos bañistas do risco que corren, pois a 

contaminación fecal constitúe un problema para a saúde pública en lugares 

onde se realizan actividades recreativas. 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

1. Que ten que dicir o Goberno da Xunta de Galicia ante o informe 

sobre a calidade das augas de baño emitido pola Comisión Europea e 

a Axencia Europea de Medio Ambiente? 

2. Que ten que dicir o Goberno sobre que esta calidade insuficiente das 

augas se manteña dende hai, a lo menos, 5 anos? 

3. Como vai mellorar o Goberno a calidade das augas, directamente 

relacionada co investimento en saneamento segundo a Comisión 

Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente? 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Mª de los Angeles Ferreiro Vidarte 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 17:25:17 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 29/06/2016 17:25:25 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/06/2016 17:25:32 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 29/06/2016 17:25:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Mª Soledad Soneira Tajes, Noela Blanco 

Rodríguez e Ricardo Vicente Docasar Docasar, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

A Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 

de xuño, establece o seguinte: 

“Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da iniciativa parlamentaria 

correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia designará unha 

Comisión, integrada por membros dos diversos grupos parlamentarios da 

Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das dificultades e 

dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente lei e de 

aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio 

de Galicia”. 

Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e 

nada se fixo por parte da Xunta de Galicia, agás 2 reunións dunha comisión 

de expertos en 2010 (en agosto e en setembro), para establecer un 

calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas, e unha terceira 

en febreiro de 2011. Esta foi a última. E así consta nunha resposta do 

Goberno, de data 14 de xuño deste ano. E xa estamos en 2016! 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

1. Cando vai presentar o Goberno galego un informe comprensivo das 

dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da 

Lei de dereito civil de Galicia e de aquelas normas para a 

conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do 

Dereito Civil propio da nosa Comunidade Autónoma? 

2. Que ten feito o Goberno nestes 5 anos de prazo máximo que xa se 

cumpriron no mes de xuño de 2011? 
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3. Que ten feito o Goberno dende o mes de xuño de 2011 ata o día de 

hoxe? 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Mª Soledad Soneira Tajes 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/06/2016 20:01:16 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 29/06/2016 20:01:23 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 29/06/2016 20:01:29 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 29/06/2016 20:01:38 
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Á  Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López e Emilio 

Vázquez Blanco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral  en 

Pleno. 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén aplicando  

nos últimos dous anos a nova normativa de selección de directores e directoras 

que emana da Lei 8 / 2013 ( LOMCE ), e pola que se nomean as direccións dos 

centros educativos.  

 

 

Todos e todas saben perfectamente que o Grupo Parlamentario Socialista  

expresou no seu día o seu profundo malestar e preocupación sobre algunha das 

consecuencias que emanarían da posta en marcha da LOMCE, e en concreto 

sobre o novo papel que ían xogar os consellos escolares, que pasarían a  

converterse en meros “floreiros” das comunidades educativas, botando por terra 

unha consolidada tradición de moitos anos, e que tan mal non resultara á vista 

dos feitos que agora estamos a ver.   

  

 

Diciamos tamén daquela que o “ninguneo” ao que serían sometidos os consellos 

escolares traería claras consecuencias para a elección das futuras direccións dos 

centros educativos, pois corriamos o risco de facer  delas un claro exercicio de 

arbitrariedade, que deixara de lado criterios de mérito e capacidade e mudalos 

por criterios de “obediencia, servilismo e bo comportamento” co poder 

establecido. 

 

 

Neste contexto, hai uns días observamos con grande preocupación as medidas 

que tiñan  previsto tomar no IES Vilamarín (Ourense) e agora vén de chegarnos 

tamén unha información dende a comunidade educativa do IES  Miguel Ángel 

González Estévez de Carril ( Pontevedra ) que nos fala dunha situación de certo  

“mangoneo e secretismo”  na elección da nova dirección do citado centro. 
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O Grupo Parlamentario Socialista tivo sempre claro que esta nova modalidade de 

selección das direccións dos centros que emanaba da LOMCE levaría ao que  

realmente agora está sucedendo: unha clara “intromisión” na vida dos centros por 

parte do poder político. 

 

 

Non fora suficiente impoñerlles unha lei que rexeitaban profundamente 

profesores, familias, estudantes e sindicatos  do ensino, e agora están a ver  como 

se impoñen tamén unhas direccións fortemente mediatizadas polos gobernantes 

de quenda. 

 

 

Ao entender deste grupo parlamentario, non é esa precisamente a mellor maneira  

de fomentar a “cacarexada” autonomía de xestión dos nosos centros educativos. 

 

 

Por todo iso, os deputados e a deputada que  asinan preguntan:  

 

 

Que valoración fai a día de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria sobre esta nova metodoloxía de selección das 

direccións dos centros educativos galegos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2016  

 

 
                                    
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 23/06/2016 12:02:25 
 

María Concepción Burgo López na data 23/06/2016 12:02:36 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 23/06/2016 12:02:40 
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Á  Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López e Emilio 

Vázquez Blanco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral  en 

Pleno. 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén aplicando  

nos últimos dous anos a nova normativa de selección de directores e directoras 

que emana da Lei 8 / 2013 ( LOMCE ), e pola que se nomean as direccións dos 

centros educativos.  

 

 

Todos e todas saben perfectamente que o Grupo Parlamentario Socialista  

expresou no seu día o seu profundo malestar e preocupación sobre algunha das 

consecuencias que emanarían da posta en marcha da LOMCE, e en concreto 

sobre o novo papel que ían xogar os consellos escolares, que pasarían a  

converterse en meros “floreiros” das comunidades educativas, botando por terra 

unha consolidada tradición de moitos anos, e que tan mal non resultara á vista 

dos feitos que agora estamos a ver.   

  

 

Diciamos tamén daquela que o “ninguneo” ao que serían sometidos os consellos 

escolares traería claras consecuencias para a elección das futuras direccións dos 

centros educativos, pois corriamos o risco de facer  delas un claro exercicio de 

arbitrariedade, que deixara de lado criterios de mérito e capacidade e mudalos 

por criterios de “obediencia, servilismo e bo comportamento” co poder 

establecido. 

 

 

Neste contexto, hai uns días observamos con grande preocupación as medidas 

que tiñan  previsto tomar no IES Vilamarín (Ourense) e agora vén de chegarnos 

tamén unha información dende a comunidade educativa do IES  Miguel Ángel 

González Estévez de Carril ( Pontevedra ) que nos fala dunha situación de certo  

“mangoneo e secretismo”  na elección da nova dirección do citado centro. 
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O Grupo Parlamentario Socialista tivo sempre claro que esta nova modalidade de 

selección das direccións dos centros que emanaba da LOMCE levaría ao que  

realmente agora está sucedendo: unha clara “intromisión” na vida dos centros por 

parte do poder político. 

 

 

Non fora suficiente impoñerlles unha lei que rexeitaban profundamente 

profesores, familias, estudantes e sindicatos  do ensino, e agora están a ver  como 

se impoñen tamén unhas direccións fortemente mediatizadas polos gobernantes 

de quenda. 

 

 

Ao entender deste grupo parlamentario, non é esa precisamente a mellor maneira  

de fomentar a “cacarexada” autonomía de xestión dos nosos centros educativos. 

 

 

Por todo iso, os deputados e a deputada que  asinan preguntan:  

 

 

Que opinión ten a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

sobre o acontecido estes días no IES Miguel Ángel González Estévez de Carril 

(Pontevedra)? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2016  

 

 
                                    
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 23/06/2016 12:03:00 
 

María Concepción Burgo López na data 23/06/2016 12:03:10 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 23/06/2016 12:03:14 
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Á Mesa do Parlamento 
  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

oral en Pleno. 

 

As explotacións gandeiras do concello de Cerdedo dende fai varios anos 

veñen tendo restricións á hora de vender os seus animais por motivos do 

saneamento do mesmo.  

 

Neste concello existen tanto explotacións particulares como tamén 

explotación en conxunto de gando nos montes, sobre todo na parroquia de 

Quireza. 

 

O protocolo de actuación de control sanitaria, consiste basicamente en que 

só se pode mover gando vivo dentro do propio concello, e que todo aquel 

que se venda fóra deste límite ten que ir a sacrificio. 

 

Este protocolo vén limitando a actividade e a rendibilidade de moitas 

explotacións.  

 

Ante isto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Cales son as perspectivas que o Goberno galego prevé de que se poida 

solucionar definitivamente este problema?  

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 23/06/2016 16:11:33 

 
Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2016 16:11:39 

156085



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
José Ramón Val Alonso na data 23/06/2016 16:11:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto,  ao abeiro do establecido 

no regulamento desta cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno sobre a atención sanitaria para casos de aborto 

terapéuticos. 

 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 
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resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Polo exposto, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno:  

 Por que a Xunta de Galicia non asume a atención sanitaria en Galiza 

completa e total das mulleres ás que se lles ten que practicar legalmente 

un aborto? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 13:30:35 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto,  ao abeiro do establecido 

no regulamento desta cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno sobre a atención sanitaria para casos de aborto 

terapéuticos. 

 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 
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resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Polo exposto, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno:  

 Ten pensado a Xunta de Galicia revisar o deficiente funcionamento do 

protocolo sanitario galego, o cal ven sendo continuamente denunciado e 

polémico, para os distintos casos de aborto? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 13:32:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto,  ao abeiro do establecido 

no regulamento desta cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno sobre a atención sanitaria para casos de aborto 

terapéuticos. 

 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 
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resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Polo exposto, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno:  

 Ten avaliado a Xunta de Galicia as razóns polas que na sanidade 

pública galega existe un número tan elevado de obxectores de 

conciencia que impiden a atención sanitaria completa para casos de 

aborto legais en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 13:36:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto,  ao abeiro do establecido 

no regulamento desta cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno sobre a atención sanitaria para casos de aborto 

terapéuticos. 

 

No último ano veñen sendo denunciados casos na sanidade pública galega que 

menoscaban os dereitos das pacientes a realizar abortos con plenas garantías 

de asistencia médica completa e o acompañamento continuo da muller á vez 

que poñen en evidencia os numerosos defectos no funcionamento dos 

protocolos sanitarios neste senso. 

Por exemplo, na comunidade non existe a posibilidade, nin pública nin privada, 

de realizar abortos terapéuticos pasadas as 14 semanas de xestación.  

A solución que ofrece o SERGAS a estas persoas é desprazarse a unha clínica 

privada especializada en Madrid coa que ten un convenio. Isto supón un longo 

desprazamento nunhas condicións anímicas, físicas e psicolóxicas adversas 

para as mulleres que se atopan neste transo. Ademais, os gastos teñen que 

ser adiantados polas afectadas e a contía que sufraga a Xunta para o 

desprazamento rebaixouse case á metade, á par que se aumentaron os 

requisitos para poder acceder á subvención. Non se sufragan gastos de 

hospedaxe, nin peaxes de autopista, nin medicamentos que a clínica prescriba 

nin a comida, e moito menos, gastos de acompañante. 

A Xunta, polo tanto, incorre nun claro desleixo de funcións, quitándose un 

problema de enriba a base de contratar esta asistencia fora da comunidade coa 

escusa da obxección de conciencia dos sanitarios públicos. A Xunta non 
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resolve os problemas de fondo nin asume a atención destas pacientes 

limitándose a correr cos gastos da factura dos servizos sanitarios prestados 

fora de Galicia. 

Porén, a Xunta non pode esquecer que o aborto é un dereito e, ao asumir as 

competencias sanitarias, debe prestar todos os servizos que son normativos, 

incluídos o do aborto nunhas condicións idóneas de seguridade e garantía das 

pacientes dentro da propia comunidade. O actual tratamento na sanidade 

pública galega das mulleres que teñen que pasar polo transo de abortar, 

constitúe un xeito máis de violencia, neste caso institucional, contra a muller e 

un crueldade terapéutica por motivos ideolóxicos. 

Polo exposto, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno:  

 Considera a Xunta de Galicia suficientes economicamente e razoables 

os requisitos das actuais axudas que concede para o desprazamento en 

caso de aborto? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 28/06/2016 13:38:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 
Carmen Iglesias Sueiro, deputada do G.P. Mixto, ao abeiro do establecido no 

regulamento desta cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno, relativa ao Conservatorio de Música de Ourense. 

 

No Conservatorio de Música de Ourense todos os anos existe unha enorme 

demanda de alumnado para cursar estudos que non se corresponden coa 

exigua oferta de prazas existentes: 23 prazas para o ano 2016-2017. 

Tendo en conta a poboación da cidade de Ourense, 23 prazas no conservatorio 

é unha cifra irrisoria para cubrir a demanda potencial. 

Existindo a infraestrutura pública suficiente, demanda potencial e interese 

manifesto, dado o número de solicitudes, o único que lastra o desenvolvemento 

do Conservatorio é a falta de vontade política para dotalo do persoal docente 

necesario para atender a demanda real e crear novas prazas. 

Por todo o anteriormente exposto, formúlase a seguinte Pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 Ten intención a Xunta de Galicia de ampliar o número de prazas 

ofertadas no Conservatorio de Música de Ourense para adecualas á 

demanda existente? 

Pazo do Parlamento a mércores, 29 de xuño de 2016 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 29/06/2016 11:20:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Juan Carlos González Santín, Carmen Acuña 

do Campo e María Quintas Alvarez, deputadas e deputado pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno,  polo trámite 

de urxencia. 

 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada pola situación laboral na que se atopa o persoal 

do Consorcio Galego de Benestar. 

 

Como consecuencia da errática xestión do Goberno Feijoo en materia de 

política social, os traballadores e traballadoras do Consorcio Galego de 

Benestar atópanse na actualidade nunha especie de "limbo" administrativo, 

a medio camiño entre o Consorcio e a non nata Axencia Galega de Servizos 

Sociais, sen dereito a acollerse ao V Convenio, sen outros dereitos laborais 

que non sexan os conqueridos a través de sentenzas xudiciais, con salarios 

sensiblemente inferiores, por exemplo a educadores e educadoras da 

administración pública no que atinxe ao persoal das galiñas azuis, 

sometidos e sometidas a unhas listas para o acceso ao emprego 

absolutamente opacas e sen poder "concursar" a prazas dentro do territorio 

da Comunidade Autónoma como o resto dos empregados e empregadas 

públicas. 

 

Ante esta situación, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En que situación laboral se atopa o persoal do Consorcio Galego de 

Benestar no seu paso a Axencia Galega de Servizos Sociais?  

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de xuño de 2016 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 28/06/2016 17:43:56 

 
Juan Carlos González Santín na data 28/06/2016 17:44:03 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 28/06/2016 17:44:09 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 28/06/2016 17:44:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Noela Blanco Rodríguez e Ricardo Vicente 

Docasar Docasar, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta urxente para o seu debate en Pleno. 

 

 

O Diario Oficial de Galicia, nº 120, publicou o luns 27 de xuño dúas ordes 

polas que se convocan as bases reguladoras e a convocatoria de 

subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, para concellos  de 

menos de 10.000 habitantes e asociación de veciños, confederacións, 

federacións ou unións de asociacións de veciños. 

 

As deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta para o 

seu debate en Pleno: 

 

Que finalidade política perseguen estas subvencións? 

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de xullo de 2016 

 

Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/07/2016 13:07:07 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 04/07/2016 13:07:16 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/07/2016 13:07:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Noela Blanco Rodríguez e Ricardo Vicente 

Docasar Docasar, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa Mesa a 

seguinte corrección de erros no documento con número de rexistro 51898. 

 

Engadir no dito documento a xustificación da urxencia: 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada pola finalización do período de sesións e dado que 

a convocatoria da Orde é do 27 de xuño do presente ano. 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 4 de xullo de 2016 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/07/2016 14:13:34 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 04/07/2016 14:13:43 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/07/2016 14:13:47 
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A Mesa do Parlamento 

 

Cristina Romero Fernández, Javier Dorado Soto, Elena González Sánchez, Jaime 

Iñiguez Martínez, Aurelio Núñez Centeno, Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez 

Arias e Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez   deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mea, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia ven motivada, pola necesidade que o Goberno galego, explique canto antes 
en Sede Parlamentaria, a súa valoración sobre este tema. 

 

Hoxe luns 4 de xullo o Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ven de facer públicos 
os datos do paro, na que se observa que o número de desempregados rexistrados nos 
servizos públicos de emprego, diminuíu en Galicia, en 13.144 persoas, e hoxe temos 
menos persoas desempregadas rexistradas que en marzo de 2009, por isto os 
deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 

Cal é a valoración da Xunta de Galicia, respecto dos datos do paro na Comunidade 
Autónoma de Galicia, publicados polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social? 

 

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2016 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 04/07/2016 13:41:23 
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Javier Dorado Soto na data 04/07/2016 13:41:37 

 
Elena Cruz González Sánchez na data 04/07/2016 13:42:15 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 04/07/2016 13:42:21 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/07/2016 13:42:32 

 
Rosa Oubiña Solla na data 04/07/2016 13:42:43 

 
Marta Rodríguez Arias na data 04/07/2016 13:42:47 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 04/07/2016 13:43:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, Juan M. Fajardo Recouso, Xabier Ron Fernández, 

Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez García e Xosé M. Beiras Torrado, 

deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), ao abeiro do disposto 

no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para  

a súa resposta oral en Pleno, con carácter de urxencia. 

Xustificación da urxencia 

Estamos ante a fin da Lexislatura, a segunda dun Goberno do PP e o balance en 

política sanitaria non pode ser máis negativo. 

Pasou de ser a área “estrela” do Goberno Feijoó a ser a que máis problemas 

acumulou ao longo de sete anos. Importes recortes de recursos humanos e 

materiais, múltiples privatizacións, manifestacións e protestas continuas pola 

mala xestión e mesmo o cese da anterior titular da carteira, froito tamén da 

acumulación de escándalos. 

Escándalos que van dende o secuestro dun Informe do Comité de Bioética ata a 

imputación de  dous altos cargos da Consellería polos tratamentos da hepatite C, 

pasando polo intento de privatización da categoría profesional de celadores/as, ou 

o tamén fracasado intento de implantación forzosa das Áreas de Xestión Clínica 

cun modelo privatizador. 

Coma xa ten trasladado o Grupo Parlamentar de AGE, a mudanza na titularidade 

da Consellería ten suposto a continuidade das mesmas políticas, feito que denota 

o nulo interese de reverter a situación real. Ao contrario. Os últimos meses 
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observamos como se acrecentaba o abandono da Sanidade Pública e a aposta 

pola privada e tamén como se rompían as canles de diálogo cos e coas 

profesionais con textos ameazantes, nulo interese das súas reclamacións e mesmo 

cuestionamentos públicos por parte mesmo do Presidente da Xunta de Galicia. 

Este panorama deixa un futuro incerto ao vindeiro Goberno, independentemente 

da súa cor. Múltiples privatizacións a reverter, ausencia acusada de profesionais 

sanitarios a suplir, carencias materiais graves nas infraestruturas... que se 

acompañan dun endebedamento gravísimo por mor de compromisos de pago 

(NHV), concertos millonarios e nulas partidas de fondos europeos ata 2020 no 

caso das infraestruturas. 

O balance da herdanza que se aporta ao futuro ten responsabilidades e é o actual 

goberno quen debe dar conta das mesmas ante o inminente final da Lexislatura, 

toda vez que se esgotou o tempo para tomar medidas correctoras. 

 

Ante isto, Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA) 

pregunta: 

¿ Como xustifica o Goberno ter deixado a Sanidade Pública das galegas e 

galegos nunha situación de abandono e incerto futuro económico? 

 

 Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2016. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 04/07/2016 13:44:50 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 04/07/2016 13:44:59 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 04/07/2016 13:45:08 
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Juan Manuel Fajardo Recouso na data 04/07/2016 13:45:16 

 

Anton Sánchez García na data 04/07/2016 13:45:25 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 04/07/2016 13:45:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, 

dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, que balance fai Vostede da súa política sanitaria? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de xullo de 2016 

 

 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/07/2016 11:29:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Consuelo Martínez García, deputada e voceira do G.P. MIXTO, ao abeiro do 

artigo 152.2 do Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de 

marzo de 2015, presenta a seguinte pregunta dirixida ao Presidente da Xunta 

de Galicia, para a súa resposta oral no Pleno. 

 

A crise económica, o desemprego e os recortes orzamentarios que afectan aos 

sistemas de saúde pública e de benestar contribuíron a un aumento alarmante 

do número de suicidios en Galicia dende o ano 2010, coincidindo cos seus 

gobernos. O pasado ano houbo en Galicia 321 vítimas de suicidio, o que 

representa unha taxa de 11,74 por cada 100.000 habitantes, moi por riba da 

media do Estado. 

 

 Que accións implantou o seu goberno ao longo desta lexislatura para 

reducir esta dramática cifra? 

 

No Pazo do Parlamento a luns, 04 de xullo de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galiza 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 04/07/2016 13:07:16 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, viceportavoz do Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (EU-ANOVA), portavoz a efectos da formulación da 

pregunta ao Presidente, ao abeiro do disposto no artigo 152.2. do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia. 

 

Cál considera que é a súa responsabilidade no feito de que despois de 7 anos de 

goberno os galegos e galegas teñan menos oportunidades de vivir dignamente no 

seu país? 

 

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2016. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Viceportavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 04/07/2016 13:52:28 
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