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Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da xestión levada a cabo coa privatización da
electromedicina 79512
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fera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes nos solos
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galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero 79532

ı 24441 (10/POP-002947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia de conclusións dalgún estudo do Goberno galego en relación coa reorganización
dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral 79534
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ı 24443 (10/POP-002948)
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Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación dun orzamento concreto e diferen-
ciado en cada curso escolar para o desenvolvemento do I Plan de actuacións para a igualdade nos
centros educativos de Galicia 2016-2020 79538

ı 24447 (10/POP-002950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que contan coa distinción Marca Galega de Excelencia en Igualdade
desde a súa entrada en vigor 79542
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do grao de cumprimento do obxectivo de reforzar a
integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, na normativa e nos plans da
Administración autonómica, reflectido no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes
2013-2015 79544

ı 24451 (10/POP-002952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a evolución que presentan os resultados das políticas seguidas pola Administración autonó-
mica entre os anos  2013 e 2017 en materia de igualdade entre mulleres e homes 79548
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación con todas as actuacións desenvolvidas durante os
anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a con-
secución do obxectivo de desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero,
así como de estudos e contidos da Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero

79551
ı 24456 (10/POP-002954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reflectidas no VI Plan ga-
lego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de pro-
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mover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica, especial-
mente no eido da comunicación institucional, así como a valoración da súa incidencia e efectivi-
dade 79555

ı 24460 (10/POP-002955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación con efectividade de todas as actuacións desen-
volvidas durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015 para a consecución do obxectivo de reforzar as competencias do persoal ao servizo da
Administración autonómica en materia de igualdade de xénero a través dun novo modelo formativo
máis intensivo e específico 79559

ı 24461 (10/POP-002956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes 79563

ı 24462 (10/POP-002957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do nivel de mellora acadado na acción
pública en materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da Administración autonómica
a través da aplicación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

79566
ı 24465 (10/POP-002958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do impulso dado ás políticas de igual-
dade e transversalidade de xénero no eido local durante o período de vixencia do VI Plan galego
para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2016 79570

ı 24467 (10/POP-002959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas diferentes accións e grao de cumprimento
do obxectivo de fortalecemento da colaboración interdepartamental e institucional a favor da igual-
dade entre mulleres e homes, así como no labor de cooperación exterior da Administración auto-
nómica, reflectido no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 79573

ı 24469 (10/POP-002960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas accións levadas a cabo polo Instituto Galego
de Consumo durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
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2013-2015 dirixidas ás mulleres do ámbito rural e destinadas á mellora das actitudes de respecto
aos dereitos das persoas 79576

ı 24471 (10/POP-002961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos obradoiros para reflexionar sobre a violencia
de xénero implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e socialización diferencial, di-
rixidos especialmente ás mulleres do ámbito rural e emprendidos polo Instituto Galego de Consumo
durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

79579
ı 24473 (10/POP-002962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas actuacións desenvolvidas durante os anos
de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecu-
ción do obxectivo de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres
rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica 79582

ı 24475 (10/POP-002963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das actuacións desenvolvidas durante os anos de
vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución
do obxectivo de estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías
por parte das mulleres, especialmente das do medio rural, e diminuír a fenda dixital existente en
relación cos homes 79586

ı 24478 (10/POP-002964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os entes autónomos dependentes da Xunta de
Galicia 79589

ı 24480 (10/POP-002965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de incluír a mellora da seguridade e
eficiencia das redes de subministración de auga no Programa de fomento da mellora da eficiencia
enerxética e sustentabilidade das vivendas, do novo Plan estatal de vivenda 79591

ı 24482 (10/POP-002966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de traballar para mellorar a situa-
ción de maior vulnerabilidade da muller no ámbito rural e atender as súas singularidades 79593
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ı 24484 (10/POP-002967)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a posible consideración, polo Goberno galego, da formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero como una prioridade, máis alá do ámbito
educativo 79596

ı 24486 (10/POP-002968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha solicitude ante o Ministerio de Fomento para o
traspaso á Xunta de Galicia da titularidade da estrada N-554, que transcorre polo concello de Vilaboa

79599
ı 24488 (10/POP-002969)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación da tramitación electrónica de ex
pedientes que permita a súa trazabilidade en toda a Administración pública 79601

ı 24500 (10/POP-002970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade da Coruña 79604

ı 24503 (10/POP-002971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Lugo 79606

ı 24506 (10/POP-002972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ourense 79608

ı 24509 (10/POP-002973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Pontevedra 79610

ı 24512 (10/POP-002974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ferrol 79612

ı 24515 (10/POP-002975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Santiago de Compostela 79614

ı 24518 (10/POP-002976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Vigo 79616

ı 24523 (10/POP-002977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa nova Unidade de Coidados Paliativos do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 79618

ı 24626 (10/POP-002978)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre os traballos que está a desenvolver ou previstos polo Observatorio da Vivenda de Galicia e
a súa posta á disposición da cidadanía 79620

ı 24630 (10/POP-002979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico 79621

ı 24633 (10/POP-002980)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación cos resultados da primeira convocatoria de
axudas para a instalación de ascensores realizada no ano 2017, así como as previsións ao respecto
para o ano 2018 79624

ı 24639 (10/POP-002981)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola empresa Tragsa de permiso de cesión das instalacións públicas da
base helitransportada de San Xoán de Río, da Consellería do Medio Rural, para levar a cabo labores
de restauración nas zonas queimadas do distrito XIII, na comarca de Trives-Caldelas 79626

X lexislatura. Número 255. 7 de febreiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

79413



ı 24676 (10/POP-002982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a asistencia psicolóxica ás mulleres
en situación de violencia machista nos xulgados de Galicia mentres non se procede á contratación
dos profesionais anunciados pola Xunta de Galicia 79628

ı 24722 (10/POP-002983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para evitar a desigualdade de trato entre os
empregados públicos autonómicos fixos e temporais, conforme a doutrina do Tribunal de Xustiza
da Unión Europea 79631

ı 24729 (10/POP-002985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a execución da partida ou das partidas orzamentarias destinadas no ano 2017 ao Plan para fixar
poboación no rural, elaborado pola Consellería do Medio Rural e cofinanciado con fondos europeos

79633
ı 24758 (10/POP-002986)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oficinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista

79635
ı 24800 (10/POP-002987)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento das obrigas reflectidas na Lei
17/2006, do libro e da lectura de Galicia 79637

ı 24836 (10/POP-002988)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para ofrecer á cidadanía
ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto 79640

ı 24881 (10/POP-002989)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para impulsar o uso da lingua galega
no Bierzo fóra do ámbito educativo 79643

ı 24882 (10/POP-002990)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración do Goberno Galego en relación coa proposta do colectivo cultural Fala Ceibe do
Bierzo referida ao establecemento dun convenio de colaboración coa Xunta de Castela e León para
impulsar un proceso de normalización da lingua galega nesa comarca 79645

ı 24888 (10/POP-002991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o ano 2018 para garantir a viabilidade da
frota do cerco 79647

ı 24919 (10/POP-002992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai a adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da frota galega
continxentada para o ano 2018 79650

ı 24930 (10/POP-002993)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT) 79654

ı 24936 (10/POP-002994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Industria destinadas a garantir a viabilidade e con-
tinuidade da empresa Maderas Iglesias S.A. 79658

ı 24945 (10/POP-002995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación das listas de espera e a derivación de doentes no Sergas 79663

ı 24948 (10/POP-002996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018 79666

ı 24951 (10/POP-002997)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018 79669

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 24383 (10/PUP-000143)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico 79673

Preguntas orais en pleno retiradas

ı 18960 (10/POP-002265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas conclusións reflectidas nos informes do
Consello de Contas de Galicia respecto do uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a
cobertura de gastos 79429

ı 24208 (10/POP-002924)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do obxectivo de aumentar as ener-
xías renovables, reflectido no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 79429

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos 

ı Resolución do 7 de febreiro de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para
a provisión dunha praza de uxier en réxime interino reservada para ser cuberta por persoas que
acrediten algunha discapacidade intelectual, convocado por acordo da Mesa do Parlamento do
24 de xullo de 2017, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro
exercicio 79429

3.3. Asuntos económicos e contratación 

ı Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia pola que se anuncia a formalización do con-
trato administrativo do servizo para o desenvolvemento e a implantación da sede electrónica do
Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto 79430

ı Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia pola que se anuncia a formalización do con-
trato administrativo da subministración de vestiario para persoal, por lotes, do Parlamento de Ga-
licia mediante procedemento aberto 79430
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 24263 (10/INT-000802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co control dos residuos radioactivos vertidos na
fosa atlántica galega

- 24269 (10/INT-000803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos puntos de encontro familiar

- 24341 (10/INT-000804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa electromedicina

- 24390 (10/INT-000805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma do sistema de financiamento autonó-
mico

- 24422 (10/INT-000806)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa adxudicación das liñas de transporte público
de viaxeiros por estrada

- 24426 (10/INT-000807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa contratación de novas liñas de transporte pú-
blico de viaxeiros por estrada

- 24726 (10/INT-000808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre a política do Goberno galego para evitar a desigualdade de trato entre empregados públicos
autonómicos fixos e temporais

- 24731 (10/INT-000809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de fixación de poboación no medio rural

- 24757 (10/INT-000811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de atención nas oficinas xudiciais das mulleres víti-
mas de violencia machista

- 24793 (10/INT-000812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reestruturación da débeda pública de Galicia

- 24795 (10/INT-000813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa presenza de Galicia nas feiras internacionais
do libro, así como a xestión das súas actividades e instalacións nelas

- 24884 (10/INT-000814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego para garantir a viabilidade da frota do cerco

- 24914 (10/INT-000815)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia para garantirlle á frota galega dedicada á pesqueira da cabala
a realización da súa actividade nas mesmas condicións que outras con porto base no Cantábrico

- 24926 (10/INT-000816)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT)

- 24941 (10/INT-000817)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación das listas de espera e a derivación de doentes no Sergas

X lexislatura. Número 255. 7 de febreiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

79418



1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais
Admisión a trámite e publicación

- 24249 (10/POP-002926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de ini-
ciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia

- 24257 (10/POP-002927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego respecto das consecuencias da supresión do
Servizo de Cirurxía Pediátrica as 24 horas do día na zona de Ourense

- 24264 (10/POP-002928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto do estado dos residuos radioactivos vertidos na
fosa atlántica galega a partir dos anos setenta

- 24270 (10/POP-002929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do número de puntos de encontro fa-
miliar existentes en Galicia

- 24273 (10/POP-002930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de mobilizacións polas traballa-
doras do servizo de limpeza do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

- 24281 (10/POP-002931)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que están a padecer o persoal e os doen-
tes a consecuencia do problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense

- 24289 (10/POP-002932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do obxectivo de aumentar as ener-
xías renovables, reflectido no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020

- 24292 (10/POP-002933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para abrir no vin-
deiro curso 2018-2019 o novo CEIP de Rutis, no concello Culleredo, cunha única unidade de educa-
ción infantil para alumnos de 3 anos

- 24299 (10/POP-002934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á imposibilidade dos traballadores autónomos do
mar de bonificar nas súas cotizacións á Seguridade Social os custos de formación

- 24313 (10/POP-002935)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do pagamento do custo da eliminación da peaxe no
tramo da autoestrada entre Redondela e Vigo polo resto das persoas usuarias da AP-9

- 24320 (10/POP-002936)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a posibilidade de incorporación de novas rutas ao Corredor Atlántico Ferroviario de Merca-
dorías

- 24324 (10/POP-002937)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora no cumprimento dos investimentos
comprometidos polo Goberno central no Plan Galicia

- 24327 (10/POP-002938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación, para o ano 2018, dunha partida
orzamentaria específica para a depuración das augas residuais no concello de Barreiros

- 24335 (10/POP-002939)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución do mercado de traballo en Galicia no
ano 2017
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- 24340 (10/POP-002940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da xestión levada a cabo coa privatización da
electromedicina

- 24394 (10/POP-002941)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis
Sobre as xestións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia co Goberno da República Arxentina ou
coa entidade resultante da compra do Centro Galego de Bos Aires para preservar o patrimonio ga-
lego do centro

- 24423 (10/POP-002942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de trans-
porte público de viaxeiros por estrada

- 24427 (10/POP-002943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada

- 24436 (10/POP-002944)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a posición e as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural para defender o sector lácteo
e cárnico de Galicia ante o impacto da normativa europea referida ás emisións de amoníaco á atmos-
fera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes nos solos

- 24437 (10/POP-002945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia

- 24439 (10/POP-002946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero

- 24441 (10/POP-002947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia de conclusións dalgún estudo do Goberno galego en relación coa reorganización
dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral

- 24443 (10/POP-002948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dunha serie de Conta satélite da produción doméstica suficiente para obter con-
clusións obxectivas sobre o traballo non retribuído que se leva a cabo nos fogares

- 24445 (10/POP-002949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación dun orzamento concreto e diferen-
ciado en cada curso escolar para o desenvolvemento do I Plan de actuacións para a igualdade nos
centros educativos de Galicia 2016-2020

- 24447 (10/POP-002950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que contan coa distinción Marca Galega de Excelencia en Igualdade
desde a súa entrada en vigor

- 24449 (10/POP-002951)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do grao de cumprimento do obxectivo de reforzar a inte-
gración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, na normativa e nos plans da Adminis-
tración autonómica, reflectido no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

- 24451 (10/POP-002952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a evolución que presentan os resultados das políticas seguidas pola Administración autonó-
mica entre os anos  2013 e 2017 en materia de igualdade entre mulleres e homes

- 24453 (10/POP-002953)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación con todas as actuacións desenvolvidas durante os
anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a con-
secución do obxectivo de desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero,
así como de estudos e contidos da Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero

- 24456 (10/POP-002954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reflectidas no VI Plan ga-
lego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de pro-
mover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica,
especialmente no eido da comunicación institucional, así como a valoración da súa incidencia e
efectividade

- 24460 (10/POP-002955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación con efectividade de todas as actuacións desen-
volvidas durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015 para a consecución do obxectivo de reforzar as competencias do persoal ao servizo da
Administración autonómica en materia de igualdade de xénero a través dun novo modelo formativo
máis intensivo e específico

- 24461 (10/POP-002956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes

- 24462 (10/POP-002957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do nivel de mellora acadado na acción
pública en materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da Administración autonómica
a través da aplicación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

- 24465 (10/POP-002958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do impulso dado ás políticas de igual-
dade e transversalidade de xénero no eido local durante o período de vixencia do VI Plan galego
para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2016

- 24467 (10/POP-002959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas diferentes accións e grao de cumprimento
do obxectivo de fortalecemento da colaboración interdepartamental e institucional a favor da igual-
dade entre mulleres e homes, así como no labor de cooperación exterior da Administración auto-
nómica, reflectido no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

- 24469 (10/POP-002960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas accións levadas a cabo polo Instituto Galego
de Consumo durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015 dirixidas ás mulleres do ámbito rural e destinadas á mellora das actitudes de respecto
aos dereitos das persoas

- 24471 (10/POP-002961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos obradoiros para reflexionar sobre a violencia
de xénero implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e socialización diferencial, di-
rixidos especialmente ás mulleres do ámbito rural e emprendidos polo Instituto Galego de Consumo
durante os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015

- 24473 (10/POP-002962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas actuacións desenvolvidas durante os anos
de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecu-
ción do obxectivo de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres
rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica

- 24475 (10/POP-002963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das actuacións desenvolvidas durante os anos de
vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución
do obxectivo de estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías
por parte das mulleres, especialmente das do medio rural, e diminuír a fenda dixital existente en
relación cos homes

- 24478 (10/POP-002964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os entes autónomos dependentes da Xunta de
Galicia

- 24480 (10/POP-002965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de incluír a mellora da seguridade e
eficiencia das redes de subministración de auga no Programa de fomento da mellora da eficiencia
enerxética e sustentabilidade das vivendas, do novo Plan estatal de vivenda

- 24482 (10/POP-002966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de traballar para mellorar a situa-
ción de maior vulnerabilidade da muller no ámbito rural e atender as súas singularidades

- 24484 (10/POP-002967)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a posible consideración, polo Goberno galego, da formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero como una prioridade, máis alá do ámbito
educativo

- 24486 (10/POP-002968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha solicitude ante o Ministerio de Fomento para o
traspaso á Xunta de Galicia da titularidade da estrada N-554, que transcorre polo concello de Vilaboa

- 24488 (10/POP-002969)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación da tramitación electrónica de ex-
pedientes que permita a súa trazabilidade en toda a Administración pública

- 24500 (10/POP-002970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade da Coruña

- 24503 (10/POP-002971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Lugo

- 24506 (10/POP-002972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ourense

- 24509 (10/POP-002973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Pontevedra
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- 24512 (10/POP-002974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ferrol

- 24515 (10/POP-002975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Santiago de Compostela

- 24518 (10/POP-002976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Vigo

- 24523 (10/POP-002977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa nova Unidade de Coidados Paliativos do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

- 24626 (10/POP-002978)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre os traballos que está a desenvolver ou previstos polo Observatorio da Vivenda de Galicia e
a súa posta á disposición da cidadanía

- 24630 (10/POP-002979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico

- 24633 (10/POP-002980)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación cos resultados da primeira convocatoria de
axudas para a instalación de ascensores realizada no ano 2017, así como as previsións ao respecto
para o ano 2018

- 24639 (10/POP-002981)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
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Sobre a dispoñibilidade pola empresa Tragsa de permiso de cesión das instalacións públicas da
base helitransportada de San Xoán de Río, da Consellería do Medio Rural, para levar a cabo labores
de restauración nas zonas queimadas do distrito XIII, na comarca de Trives-Caldelas

- 24676 (10/POP-002982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a asistencia psicolóxica ás mulleres
en situación de violencia machista nos xulgados de Galicia mentres non se procede á contratación
dos profesionais anunciados pola Xunta de Galicia

- 24722 (10/POP-002983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para evitar a desigualdade de trato entre os
empregados públicos autonómicos fixos e temporais, conforme a doutrina do Tribunal de Xustiza
da Unión Europea

- 24729 (10/POP-002985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a execución da partida ou das partidas orzamentarias destinadas no ano 2017 ao Plan para fixar
poboación no rural, elaborado pola Consellería do Medio Rural e cofinanciado con fondos europeos

- 24758 (10/POP-002986)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oficinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia ma-
chista

- 24800 (10/POP-002987)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento das obrigas reflectidas na Lei
17/2006, do libro e da lectura de Galicia

- 24836 (10/POP-002988)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para ofrecer á cidadanía
ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto

- 24881 (10/POP-002989)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para impulsar o uso da lingua galega
no Bierzo fóra do ámbito educativo

- 24882 (10/POP-002990)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración do Goberno Galego en relación coa proposta do colectivo cultural Fala Ceibe do
Bierzo referida ao establecemento dun convenio de colaboración coa Xunta de Castela e León para
impulsar un proceso de normalización da lingua galega nesa comarca

- 24888 (10/POP-002991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o ano 2018 para garantir a viabilidade da
frota do cerco

- 24919 (10/POP-002992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai a adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da frota galega
continxentada para o ano 2018

- 24930 (10/POP-002993)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT)

- 24936 (10/POP-002994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Industria destinadas a garantir a viabilidade e con-
tinuidade da empresa Maderas Iglesias S.A.

- 24945 (10/POP-002995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación das listas de espera e a derivación de doentes no Sergas

- 24948 (10/POP-002996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

- 24951 (10/POP-002997)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

- 24383 (10/PUP-000143)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico

Preguntas orais en Pleno retiradas

Admisión da retirada  e publicación do acordo

- 18960 (10/POP-002265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas conclusións reflectidas nos informes do
Consello de Contas de Galicia respecto do uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a
cobertura de gastos
BOPG nº 200, do 25.10.2017

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 24925.

- 24208 (10/POP-002924)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do obxectivo de aumentar as ener-
xías renovables, reflectido no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 24285.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Resolución do 7 de febreiro de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selec-
tivo para a provisión dunha praza de uxier en réxime interino reservada para ser cuberta
por persoas que acrediten algunha discapacidade intelectual, convocado por acordo da
Mesa do Parlamento do 24 de xullo de 2017, pola que se fai pública a data, a hora e o
lugar de realización do primeiro exercicio
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Na sesión que tivo lugar o 2 de febreiro de 2018, o tribunal nomeado por Resolución da Presidencia
do 22 de xaneiro de 2018 (BOPG número 249, do 30 de xaneiro de 2018) para cualificar o proceso
selectivo para a provisión dunha praza de uxier en réxime interino, reservada para ser cuberta por
persoas que acrediten algunha discapacidade intelectual, convocado por acordo da Mesa do Par-
lamento do 24 de xullo de 2018 (DOG núm. 158, do 22 de agosto de 2017) acordou, de conformi-
dade co disposto na base 2, que o primeiro exercicio terá lugar o día 10 de marzo de 2018, nas
salas da planta 0 do edificio do Parlamento de Galicia, sito na rúa do Hórreo, número 63, en San-
tiago de Compostela, en chamamento único, que se iniciará ás 10:00 horas.

As persoas aspirantes deberán ir provistas do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa
identidade, a xuízo do tribunal, e de bolígrafo negro ou azul.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realice o exercicio con teléfonos móbiles, axendas
electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro instrumento do cal se poida valer a persoa as-
pirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará no recinto ningún servizo de
recollida de móbiles.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Presidente do tribunal

3.3. Asuntos económicos e contratación 

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia pola que se anuncia a formalización
do contrato administrativo do servizo para o desenvolvemento e a implantación da sede
electrónica do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase o anuncio da forma-
lización deste contrato administrativo.

1. Entidade adxudicadora: Mesa do Parlamento de Galicia.

a) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Persoal e Réxime Interior.
b) Número de expediente: STI-PA-5/2017
c) Dirección de internet do perfil do contratante: www.parlamentodegalicia.gal.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo

b) Descrición:  definición e implantación da sede electrónica do Parlamento de Galicia e creación e
posta en funcionamento das ferramentas software e as integracións coas ferramentas informáticas
corporativas precisas para dar cumprimento á lexislación vixente para facilitar a participación cidadá
e a presentación e seguimento de expedientes en formato electrónico.
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c) CPV: 72200000-7 (Servizos de programación de software e de consultaría)

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial da Galicia.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 18 de xullo de 2017.

3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 180.000,00 €

5. Orzamento base de licitación:
Importe neto: 180.000,00 €
Importe total: 217.800,00 €

6.Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
b) Data de formalización do contrato: 22 de xaneiro de 2018.
c) Contratista: Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A.
d) Importe de adxudicación:.
Importe neto: 131.969,03 €.
Importe total: 159.682,53 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: mellor oferta presentada.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018.
O presidente do Parlamento de Galicia
P.d. (Resolución do presidente do 8/1/2018)
O xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior
Francisco Javier Freire González

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia pola que se anuncia a formalización
do contrato administrativo da subministración de vestiario para persoal, por lotes, do
Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase o anuncio da forma-
lización deste contrato administrativo.

1. Entidade adxudicadora: Mesa do Parlamento de Galicia.

a) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Persoal e Réxime Interior.
b) Número de expediente: SRI-PA-10/2017
c) Dirección de internet do perfil do contratante: www.parlamentodegalicia.gal.
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2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: subministración
b) Descrición: vestiario para o persoal previsto nas normas reguladoras da uniformidade de deter-
minado persoal do Parlamento de Galicia, mediante dous lotes:
a) Lote I: persoal da Unidade do Parque Móbil.
b) Lote II: persoal da Unidade de Asistencia Xeral.
c) CPV: 18300000-2 Pezas de vestir 
d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial da Galicia.
e) Data de publicación do anuncio de licitación: 18 de setembro de 2017.

3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 38.019,8  €

5. Orzamento base de licitación:
Importe neto lote I: 6.995,04 €.
Importe total lote I : 8.464,00 €
Importe neto lote II: 11.634,7€.
Importe total lote II : 14.077,98 €.

6.Formalización do contrato:
a) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
b) Data de formalización do contrato: 22 de xaneiro de 2018.
c) Contratista: María Mercedes Buján Liñares
d) Importe de adxudicación:.
Importe neto Lote I: 6.757,02 €.
Importe total Lote I : 8.176,00 €.
Importe neto Lote II: 11.041,32 €.
Importe total Lote II : 13.360,00 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: única oferta presentada.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018
O presidente do Parlamento de Galicia 
P. d. (Resolución do presidente do 8/01/2018)
O xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior
Francisco Javier Freire González
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

O día 17 deste mes, a Comisión Europea contestaba á pregunta dun 

eurodeputado socialista que “non ten coñecemento de novos estudos 

científicos sobre o estado dos residuos radiactivos vertidos na fosa 

atlántica. Tampouco foi informada polas autoridades españolas de 

ningún plan para levalos a cabo e estas autoridades non expuxeron á 

Comisión a necesidade destes estudos. O vertido de residuos 

radiactivos no mar está prohibido por instrumentos internacionais 

dende os anos setenta e, dentro da UE, os Estados teñen a 

responsabilidade de controlar permanentemente o índice de 

radiactividade nas súas augas territoriais, a súa atmosfera e o seu chan e 

de garantir unha seguridade básica”. 

  

Dende hai 35 anos, na costa atlántica española varios países europeos 

arroxaron bidóns de residuos radioactivos, que ninguén está a vixiar de 

maneira permanente. O certo é que estes bidóns están na fosa atlántica 

pero fóra das augas territoriais españolas, polo que non aparecen nos 

informes que, de forma directa, fai o Goberno español sobre a 

supervisión da radioactividade no territorio. Mais o certo é tamén que 

nada se sabe de ningunha das principais institucións internacionais que 

supervise estes residuos. 

 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

  

1. Ten coñecemento o Goberno galego do estado dos residuos 

radiactivos vertidos na fosa atlántica galega a partires dos anos 

setenta?  

2. Ten preguntado o Goberno galego ao Goberno do Estado que 

institución se está a encargar da vixilancia permanente dos 

residuos? 
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3. Ten demandado o Goberno galego ao Goberno do Estado que 

pescude cales son as institucións internacionais que deben 

cumprir coa obriga de controlar permanentemente o índice de 

radiactividade derivada destes residuos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/01/2018 18:31:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 18:31:46 

 
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:31:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

A aplicación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, pola que se modifica a 

regulación do matrimonio no Código civil e determínase o 

procedemento para seguir nas causas de nulidade, separación e 

divorcio, vén poñendo de manifesto a insuficiencia dos instrumentos 

procesuais que o ordenamento xurídico ofrece para a resolución dos 

conflitos derivados das rupturas familiares, sobre todo no que se refire a 

salvagarda do interese superior das e dos menores para manter relacións 

cos proxenitores non custodios e a súa familia, á marxe da ruptura. 

 

Esta situación fixo que a Xunta de Galicia afrontase a financiación, con 

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

puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que 

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

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

 

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

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

que o departamento competente en materia de igualdade garantirá a 

existencia de puntos de encontro familiar, como un servizo que facilita 

e preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas 

familias en situacións de crises, e que permite e garante a seguridade e 

o benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de 

visitas, dispoñendo ademais que as normas e os requisitos a os que 

terán que axustarse os puntos de encontro familiar estableceranse 

regulamentariamente. 

 

O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro 

familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa 

sociedade, a pesares do cal seguen sendo poucos (sete en toda a 

comunidade autónoma) e estando mal dotados. 
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Esta falta de medios e de persoal orixina a insuficiencia do recurso, e 

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

teñen que percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos 

tanto para a súa actividade escolar coma persoal pola carga emocional e 

o cansazo acumulado; así como para quen ten concedido un réxime de 

visitas polo órgano xudicial, ou a administración. 

 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

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

puntos de encontro familiar que hai na nosa comunidade 

autónoma, para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas? 

2. Ten previsto o Goberno galego incrementar durante o ano 2018 o 

número de puntos de encontro familiar na nosa comunidade 

autónoma? 

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

encontro? 

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

cos que contan na actualidade os puntos de encontro familiar? 

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

Goberno galego vai dedicar para reforzar estes espazos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 26/01/2018 18:24:56 

 
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:25:02 
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Julio Torrado Quintela na data 26/01/2018 18:25:06 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN. 

O ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a 

cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de 

xestionar e realizar o montaxe e mantemento das instalación, sistemas e equipos 

de tecnoloxía sanitaria 

En Galicia, non só non se está a impartir dito ciclo formativo si non que o 

mantemento da maquinaria de electromedicina, que inclúe o mantemento de 

equipos de endoscopia, incubadoras etc.. foi privatizado polo goberno de forma 

centralizada e adxudicando dito contrato á empresa Ibérica Mantenimiento 

(Iberman). Situación que non estivo exenta de denuncias por deficiencias no 

servizos e incumprimentos sistemáticos, denuncias tanto do persoal do SERGAS 

como do propio Consello de Contas que informaba que esas circunstancias eran 

motivo suficiente para a rescisión do contrato. Neste sentido, a Consellería de 

Sanidade informou ao Consello de Contas de que non faría uso da posibilidade 

de prórroga, regresando ao modelo de contratos descentralizados e de menor 

importe. 

Foron varias as iniciativas que se teñen presentado por este Grupo Parlamentario 

tanto para o recoñecemento das competencias profesionais do Título de 

electromedicina, a implantación do ciclo formativo e a convocatoria dunha OPE 

na especialidade para reverter a privatización do servizo no SERGAS. 

Polo contrario, lonxe de poñer fin a unha situación de abuso e deterioro da 

sanidade pública por parte de grandes empresas que non compren os pregos 

acordados, acaba de saír publicada unha nova adxudicación na EOXI do Salnés 
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para a mesma empresa de Iberman por medio do criterio da oferta económica 

máis vantaxosa.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN:  

- Considera a Consellería de Sanidade que ten feito unha boa xestión coa 

privatización da electromedicina? 

- Que valoración fai a Consellería de Sanidade da advertencia do Consello 

de Contas? 

- Considera que é positivo para a sanidade pública que a mesma empresa 

que incumpría os pliegos de contratación volva a ser adxudicataria dun 

contrato co mesmo obxecto?  

- Ten pensado o Goberno tomar algunha medida para evitar que se repita 

esta situación? 

- Considera que unha empresa a que se decide non prorrogar o servizo polos 

incumprimentos sistemáticos no mesmo, está en condición de solvencia 

técnica o profesional? 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 29/01/2018 18:36:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada Álvarez e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

No mes de febreiro do 2017 unha moción presentada polo Grupo 

Socialista sobre a posición de Galicia no novo sistema de 

financiamento autonómico foi aprobada parcialmente polo Parlamento 

de Galicia logo de ser transaccionada.  Non foi aprobada na súa 

integridade, quedando fóra o apartado referido á nivelación vertical.  

 

A Comisión de expertos para a reforma do financiamento autonómico 

puxo en evidencia no seu informe do mes de xuño de 2017 a necesidade 

de que a Administración Xeral do Estado faga unha achega adicional 

(en recursos líquidos, en capacidades financeiras ou en compromisos 

das comunidades forais) para que as comunidades autónomas no seu 

conxunto poidan manter a súa proporción de gasto sobre o conxunto do 

sector público, e así reforzar o compromiso cos servizos básicos do 

estado do benestar. Esa achega adicional calcúlase nun abano que vai 

dos 8.500 aos 16.500 millóns de euros.  

 

Por outra parte a declaración dos gobernos de Galicia, Asturias e 

Castela-León, asinada en decembro de 2017, insiste na idea da 

necesidade da nivelación vertical dos recursos, tanto para garantir o 

equilibrio entre niveis da administración canto para facer posible o 

respecto a cláusula do statu quo. 

 

Sabemos tamén que o financiamento das comunidades autónomas vía 

FLA e FFF supuxo un financiamento extraordinario moi desigual para 

as comunidades, por medio de tipos de xuro inferiores aos de mercado. 

Aquelas que menos respectaron os criterios de déficit e débeda 

recibiron subsidios extraordinarios de maior contía. Este procedemento 

alterou substancialmente os parámetros do financiamento estrutural do 

modelo de 2009.  
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Na actualidade a reforma do sistema de financiamento autonómico está 

sendo discutida no ámbito das relacións entre os gobernos autonómicos 

e o Goberno central. Neste contexto convén insistir naqueles aspectos 

que non foron obxecto de aprobación polo Parlamento de Galicia en 

febreiro de 2017. 

 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Está a Xunta de Galicia disposta a defender que o Goberno de 

España achegue ao novo modelo de financiamento 

autonómico un mínimo dun 10 % adicional de recursos sobre 

os correspondentes aos resultados do modelo anterior durante 

o seu primeiro ano? 

 

2. Cree a Xunta de Galicia que ao remate do primeiro período 

quinquenal de vixencia as comunidades autónomas de réxime 

común deberían poder alcanzar, cos recursos do modelo, a 

proporción media do gasto dos países da Unión Europea en 

termos de PIB en sanidade, educación e política social? 

 

3. Considera a Xunta de Galicia que a nosa Comunidade 

Autónoma debe obter unha parte dos recursos adicionais 

introducidos no sistema, de xeito que poida manter como 

mínimo o seu peso relativo en termos de financiamento por 

habitante axustado? 

 

4. Cree a Xunta de Galicia que a reforma do modelo debe 

garantir que Galicia non perda recursos en termos absolutos 

no seu primeiro ano de vixencia?  

 

5. Está disposta a defender a Xunta de Galicia que o índice de 

evolución a aplicar aos distintos compoñentes do sistema teña 

como referencia o PIB nominal ou a recadación dos recursos 

tributarios globais? 
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6. Considera a Xunta de Galicia que o novo modelo debe evitar 

toda discriminación entre comunidades autónomas pola 

aplicación dos mecanismos extraordinarios de financiamento? 

 

7. Cree a Xunta de Galicia que debe reformarse o sistema de 

entregas a conta para evitar as actuacións discrecionais do 

goberno central? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

Asdo.:  Xoaquín Fernández Leiceaga  

   Abel Losada Alvarez 

    Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 11:33:04 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 11:33:12 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:33:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María 

Luisa Pierres López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

A posta en marcha a mediados do ano anterior,  de ao redor de 40 novas 

liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso 

convulso e falto de participación,  realizado ademais baixo fórmulas 

xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da 

súa legalidade e viabilidade.  Logo destes meses de funcionamento, 

pódese constatar que son abundantes as queixas e protestas ante a falla 

de servizos, para concluír que o transporte público dependente da 

Xunta de Galicia ten empeorado considerablemente.  

 

Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o 

transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da 

Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar 

que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos 

orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida 

orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores) 

para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a 

mellora do transporte por estrada en autobús fora de tal ámbito.  

 

Cabe recordar que tal proceso realizouse pola renuncia dunha serie de 

empresas a continuar prestando os servizos contratados, pero que foi 

unha solución provisional e de urxencia, pois a licitación das súas rutas 

así como a da totalidade das que se establezan, débese efectuar para 

proceder no ano 2019 a súa adxudicación.  

 

Tendo en conta a diminución das prestacións realizadas nos servizos de 

transporte público por estrada e os problemas xurdidos  nos últimos 

meses, que o deseño anunciado se xeneralice constitúe unha decisión 

que expón moitas incógnitas e preocupacións. A unión realizadas entre 

as liñas xerais para persoas usuarias e as do transporte escolar, non 

parece un deseño do máis apropiado e unicamente tivo por finalidade 
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tentar de buscar un aforro público das dotacións dirixidas ao transporte 

dende a Comunidade Autónoma, pero non co obxectivo da mellora 

destes servizos. Mentres que os servizos do chamado “transporte á 

demanda”, se poden cualificar como claramente deficientes e 

incompletos. 

 

Que o soporte fundamental para o deseño estea a ser realizado en base 

fundamental a propostas e informes elaboradas por unha empresa 

privada que leva anos sendo adxudicataria das contratacións realizadas 

dende o departamento autonómico de mobilidade, con interese no 

sector do transporte, tampouco pode considerarse como un factor 

positivo. 

 

Ante tal cúmulo de dúbidas futuras sen resposta coñecida, os deputados 

e a deputada que asinan interpelan ao Goberno galego nos seguintes 

termos: 

 

1. Cal é o calendario concreto que ten previsto e as pautas 

fundamentais do proceso para a adxudicación das liñas de 

transporte público en Galicia? 

2. Cales son os procedementos de participación que levará a efecto 

e en que datas? 

3. Como se abordarán as competencias doutras administracións 

para a coordinación dos servizos e que se ten previsto elaborar no 

relativo as competencias a asumir neste eido nas áreas 

Metropolitanas de Vigo e A Coruña? 

4. Serán os servizos negociados cos concellos? 

5. Continuará co modelo anunciado pese ós múltiples problemas 

existentes ou que cambios no seu caso introducirá? 

6. Existirá algún financiamento adicional novo por parte da Xunta 

de Galicia para a prestación destes servizos? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 
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Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:02:42 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 17:02:48 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:02:54 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María 

Luisa Pierres López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

A posta en marcha a mediados do ano anterior,  de ao redor de 40 novas 

liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso 

convulso e falto de participación,  realizado ademais baixo fórmulas 

xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da 

súa legalidade e viabilidade.  

 

Logo destes meses de funcionamento, pódese constatar que son 

múltiples as queixas e protestas ante a falla de servizos, e pódese xa 

afirmar que o transporte público dependente da Xunta de Galicia ten 

empeorado considerablemente.  

 

Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o 

transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da 

Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar 

que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos 

orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida 

orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores) 

para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a 

mellora do transporte fora de tal ámbito.  

 

A tal estado de cousas, únese agora o novo proceso de contratación de 

novos servizos de transporte público por estrada de enorme 

importancia, e que van dende Lugo a Pontevedra e o que transita no 

eixo de A Coruña – Santiago – Pontevedra – Vigo – Fisterra, cun 

número moi relevante de liñas que afectan e transcorren a cerca dunha 

cuarta parte do total dos concellos de Galicia. 

 

Se trata dun contrato de xestión destes servizos, realizado por un 

procedemento non aberto e de adxudicación directa, ao que a 

administración “invita” a participar a unha serie de empresas que 
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previamente manifestaran o seu interese polos mesmos, por un importe 

de cerca de 19 millóns de euros e cun prazo de execución de 

(unicamente) dezaseis meses.  

 

Se trata dun procedemento non exento dunha marxe de 

discrepcionalidade dende a administración, posto que incluso unha vez 

recibidas e valoradas as ofertas, se pode dispoñer dunha fase de 

negociación posterior. 

 

Chama por exemplo a atención os importantes cambios introducidos 

entre o anteproxecto e o proxecto, posto que dun total anual de 80 

millóns de viaxeiros quilómetro se pase a 118 millóns de viaxeiros 

quilómetro, un aumento pois de case un 50 %. E dunha valoración 

económica de 8 millóns de euros se pasa agora a un importe cerca dun 

20 %,  de 9,5 millóns de euros. 

 

Por outra banda, existiron múltiples alegacións que non foron atendidas 

e valoracións que contradín a análises realizadas dende a propia 

administración, tales como a insuficiencia dos vehículos para garantir 

os servizos, a inexistencia de cálculos rigorosos das previsións de 

persoas viaxeiras, falta de expedicións, desequilibrios horarios, 

coincidencia con outras liñas existentes, variacións inxustificadas de 

expedicións.  

 

Ao tempo que as actuais empresas que prestan os servizos obxecto de 

contratación, manifesta a súa posición contraria ao proceso 

administrativo e de licitación realizado, o que fai prever unha situación 

de futuros litixios xudiciais.  

 

Igualmente o “Comité Galego de Transporte por estrada” alega a falla 

de información ao respecto.  

 

Pódese afirmar que este proceso de contratación, como os anteriores, 

adoeceron da oportuna e previa colaboración por parte dos concellos e 

dos axentes sociais e económicos, ao tempo que as súas formulacións 

básicas volven a estar realizadas en base á externalización de traballos 

que son realizados polo mesmo grupo de empresas.   
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Por todo o anterior, os deputados e a deputada que asinan interpelan á 

conselleira de Infraestruturas e Vivenda, nos seguintes termos: 

 

1. Considera que o proceso para a contratación de novas liñas de 

transporte se realizou cas garantías necesarias? 

2. Considera que as estimacións da demanda e custos foron 

estimados correctamente e por que unhas variacións tan 

considerables? 

3. Existen e no seu caso, cal é o estado das reclamacións 

presentadas? 

4. Informouse previamente aos axentes do sector, colectivos de 

persoas usuarias  e aos concellos afectados? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:10:54 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 17:11:01 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:11:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez e 

Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

A sentenza 149/2017 do Tribunal Constitucional, de 18 de decembro de 2017, 

ditada no recurso de amparo 5542-2016 promovido por dúas traballadoras 

interinas da entón Consellería de Traballo e Benestar, co obxecto de garantir e 

reclamar a conciliación da súa vida laboral e familiar mediante a permuta de 

localidade dos seus postos de traballo, recoñece a ambas traballadoras este 

dereito, tal e como fixera en primeira instancia o Xulgado do Social núm. 2 de 

Ourense o 25 de marzo de 2014. Entenden estas sentenzas contrario ao dereito 

das traballadoras os pronunciamentos da Xunta de Galicia que impedían esta 

permuta de postos de traballo. 

 

 

Estas resolucións xudiciais invocan a propia doutrina do Tribunal de Xustiza da 

Unión Europea (TXUE) ao interpretar a cláusula 4.1 da Directiva 1999/70/CE, 

do Consello, do 28 de xuño de 1999, considerando que os traballadores con 

contrato de duración determinada non poden, sen que exista algunha 

xustificación obxectiva, ser tratados de maneira menos favorable que os 

traballadores fixos que se encontran nunha situación comparable.  

 

 

Por iso o Tribunal Constitucional recoñece en amparo ás traballadoras temporais 

da Xunta de Galicia que impugnaron as decisións da entón Consellería de 

Traballo o seu dereito  ás permutas solicitadas, ao apreciarse que o artigo 17 do 

V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia –que limita o 

dereito de permuta aos traballadores fixos– debe interpretarse conforme á 

normativa comunitaria que proscribe as diferenzas de trato inxustificadas entre o 

persoal fixo e o temporal. 

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan interpelan o Goberno 

galego nos seguintes termos: 
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Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato 

entre empregados públicos autonómicos, fixos e temporais, conforme á doutrina 

do TXUE? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 16:26:56 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 16:27:13 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 31/01/2018 16:27:22 
 

Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 16:27:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez 

Seco e José Antonio Quiroga, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

O 23 de marzo de 2017, o Consello da Xunta aprobou un documento elaborado 

pola Consellería do Medio Rural para fixar poboación no rural dotado con 230 

millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, 

innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, 

impulso da cooperación e remuda xeracional.  

 

 

Segundo manifesta o Goberno, o Plan xira arredor de seis grandes eixes, a través 

de 23 medidas, coa previsión de crear uns 3.000 empregos directos no agro 

galego e a posta en valor de case 330.000 hectáreas dende o punto de vista 

agrogandeiro e forestal no período 2017-2020. 

 

 

Sendo o seu principal obxectivo a cohesión territorial e o mantemento da 

poboación, apoiando os modelos de negocio no rural, tanto a través do 

aproveitamento dos seus recursos endóxenos (agrogandeiro e forestal) como dos 

novos eidos de negocio. Busca tamén acadar un desenvolvemento territorial 

equilibrado das economías e comunidades rurais e a creación e conservación do 

emprego. 

 

 

Por iso a deputada e os deputados que asinan interpelan o Goberno galego nos 

seguintes termos: 

 

 

1ª) Que valoración fai o Goberno galego de cada un dos seis eixes nos que se 

basea o Plan? 

 

 

2ª) Cal foi a execución da partida ou partidas destinadas a este plan no ano 2017? 

 

 

3ª) Cales foron os resultados obtidos no 2017, nomeadamente en creación de 

emprego e posta en valor dos terreos? 

79451



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 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 16:52:29 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/01/2018 16:52:37 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/01/2018 16:52:44 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 31/01/2018 16:52:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

Nas sete principais cidades de Galicia había abertas oficinas de 

atención psicolóxica a vítimas de violencia machista. Este servizo 

cubríase, en fase de probas, mediante un convenio co Colexio Oficial 

de Psicoloxía de Galicia ata o de agora, pero nestes días soubemos que 

Vicepresidencia decidiu sacar a concurso as 7 prazas, asumindo entón a 

súa xestión. 

 

Ocorre que o convenio remata neste mes de xaneiro, polo que haberá un 

tempo ata a contratación directa dos e das profesionais por parte da 

Xunta de Galicia (e que o Goberno non é capaz de cuantificar), no que 

as oficinas xudiciais de apoio non estarán operativas. O que preocupa 

fondamente a este grupo parlamentario. 
 

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas 

dependencias xudiciais ten que ser cuestión prioritaria, tal e como 

recolle especificamente a Lei orgánica de 2004. Non obstante, en 

Galicia só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a Muller, en 

Vigo e en A Coruña e, pese ao avance que supuxo o servizo de oficinas 

de psicólogos, agora os xulgados quedarán sen elas. 

 

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

ao Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Canto tempo prevé o Goberno galego que vai tardar en implantar 

o procedemento de contratación directa dos e das profesionais 

das oficinas de atención psicolóxica a vítimas de violencia 

machista? 

2. Que vai ocorrer entre o día 1 de febreiro de 2018 e o final dese 

procedemento de contratación? 
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3. Vai poñer en marcha o Goberno galego o acompañamento 

xudicial personalizado para facer accesible a información ás 

mulleres vítimas de violencia de xénero sobre o itinerario e 

procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial? 

4. Entende o Goberno galego que é suficiente o número de 

xulgados especializados en violencia de xénero en Galicia? 

5. Vai reformar o Goberno galego todas as dependencias xudiciais, 

habilitando espazos independentes para evitar o cruce entre 

vítimas e agresores? 

6. Vai dotar o Goberno galego, de maneira inmediata, de máis 

persoal a estes xulgados? 

7. Vai incrementar o Goberno galego a formación específica e 

periódica en violencia machista a todos os sectores da xustiza en 

Galicia? 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018  

 

  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 18:55:02 

 
María Luisa Pierres López na data 31/01/2018 18:55:07 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 18:55:12 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 18:55:17 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 18:55:23 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Interpelación, sobre a reestruturación da débeda pública.  

 

O Ministro de Facenda, Sr. Montoro, na súa comparecencia do día 31 de xaneiro 

na Comisión de Facenda do Congreso dos Deputados, dixo textualmente que: 

“tenemos que ver que hacemos respecto a la deuda de las comunidades 

autónomas y en especial la que tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver 

que parte de esta deuda se corresponde con insuficiencias del sistema de 

financiación autonómica”. 

Isto significa que xa de forma aberta o Goberno central abre a porta do debate 

sobre a reestruturación da débeda das comunidades, incluíndo a súa 

metabolización. 

Esta é, sen dúbida, unha situación de oportunidade pero, tamén, de risco para 

Galicia, tanto pola estrutura da nosa  débeda como polos criterios habitualmente 

utilizados para cualificar as comunidades infra-financiadas. Unha situación de 

risco que se ve agravada polas reiteradas declaracións da Xunta, tanto negándose 

a falar da reestruturación como de presumir de estar ben tratada polo sistema de 

finanzamento. 

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

INTERPELACIÓN: 
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1.- Como valora a Xunta de Galicia as palabras do Sr Montoro? 

 

2.- Cre a Xunta que é necesario reestruturar a débeda pública galega? 

 

3.- Cre a Xunta que se ten que condonar parte da débeda pública das CC.AA ? Se 

é así, con que criterios? 

 

4- Cal vai ser a postura da Xunta no debate sobre a reestruturación da débeda no 

conxunto das CC.AA.? 

 

5.- Cree a Xunta que a utilización do criterio da infra-financiación supón un risco 

para nós porque ese criterio é prexudicial para Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro   de 2017. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 01/02/2018 11:03:19 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a 

cancelación do contrato para a organización dos actos nas Feiras do libro internacionais 

para 2018. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con data do 28 de setembro de 2017 a Xunta de Galiza autorizou o inicio do 

proceso de licitación do contrato de servizos de organización dos actos a desenvolver 

pola Consellaría de Cultura, Educación e O.U. nas feitas do libro internacionais de 

2018. No concreto 5 lotes que se corresponden coas feitas de Bologna, Barcelona, 

Frankfurt, Guadalajara (Mexico) e Bos Aires. O proceso contaba cun orzamento de 

licitación de 157.024,80 euros, IVE excluído.  

Os pregos coas cláusulas administrativas e prescricións técnicas foron aprobados 

polo órgano de contratación correspondente o 31 de outubro de 2017 e a publicación do 

procedemento tivo lugar no DOG núm. 212, do 8 de novembro de 2017 rematando o 

prazo de presentación das ofertas o 23.11.2017.  

Porén, en decembro a Secretaría Xeral de Cultura dirixiu un escrito ao órgano de 

contratación para solicitar a suspensión do expediente de contratación de catro dos cinco 

lotes. En concreto, todos agás o de Bos Aires (Arxentina).  
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Na súa argumentación a Secretaría Xeral de Cultura responsabiliza da decisión 

ao “crecente desinterese dos axentes implicados na participación destas feiras, 

fundamentalmente do sector editorial” cuestión que afirman ter “corroborado en 

recentes reunións mantidas entre a Administración autonómica e representantes do 

mundo editorial (principalmente coa Asociación Galega de Editoras) […] que fai que o 

forte investimento que realiza a Administración autonómica para conseguir os 

obxectivos marcados pola Administración carezan de sentido”.  

Cómpre lembrar que a AGE abrangue o 90% da produción editorial galega e que 

a Xunta de Galiza ten, de acordo coa Lei do libro e da lectura de Galiza, aprobada en 

2006, a obriga de “fomentar a asistencia das empresas galegas do sector do libro e dos 

creadores e creadoras a feiras ou exposicións que se desenvolvan fóra do seu ámbito 

territorial, incluídos os certames internacionais” así como de “realizar unha política de 

apoio para a apertura de novos mercados do libro galego” (artigo 18).  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte Interpelación: 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación que atinxe o sector do libro na 

actualidade? 

- Cales foron as razóns que xustifican a suspensión do expediente de 

contratación para os actos de organización de catro das cinco Feiras do libro 

internacionais que terán lugar en 2018? 

- Por que responsabiliza a Xunta de Galiza aos axentes do sector e 

fundamentalmente á AGE a devandita suspensión? 
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- Cre que os criterios empregados pola Consellaría de Cultura, Educación e O.U. 

nos últimos anos son os mellores para garantir o aproveitamento destas Feiras do libro 

internacional por parte dos axentes do sector? 

- A que destinará o Goberno galego a partida orzamentaria encamiñada ás Feiras 

do libro internacionais? 

- A Xunta de Galiza defende mudar o modelo de apoio á internacionalización do 

sector editorial galego, cal é a política que defende neste senso? 

 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 11:13:32 
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María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 11:13:37 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 11:13:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 11:13:39 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 11:13:41 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 11:13:42 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á 

posta en marcha dun plan de viabilidade para a flota do cerco para o ano 2018, con 

medidas que permitan unha xestión normal e faga viable a flota. 

 

A flota do cerco vai ter un ano moi complicado despois do reparto realizado en 

Bruxelas e aplaudido polo Ministerio e os responsables do Goberno galego, levando a 

cabo unha rebaixa do xurelo na IXa do 24%, o que supón unha caída de 14.373 

toneladas, implicando que a flota do cerco vai poder pescar un 20,2% menos co que 

pescou no ano 2017.  

Unha enorme redución da principal especie estratéxica para o noso cerco. Hai 

que lembrar que na zona VIIIc, xa tíñamos una cota de xurelo insuficiente, situación que 

se emendou pero que non se deu compensado coa subida do 21%. Nunha especie onde 

todos estábamos convencidos de que estaba en valores de RMS. 

Unha zona a atlántica, IXa, na que contamos cunha ridícula cota de bocarte o 

que fai totalmente dependente a esta flota dunha especie sen regular, o xarda pintada ou 

“cabalón”. 

A situación da xarda, cunha redución do 20%, tamén é preocupante o que aboca 

a este segmento da flota a unha situación insostíbel. Lembremos que do cupo outorgado 

de 30.700 toneladas ó Estado español vese reducido polas multas de sobrepesca do 
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2009/2010 a diminuír o seu dereito de cota en 5.544 toneladas, seguindo a pagar 

linealmente tanto quen realizou sobrepesca como quen realizou una pesqueira con 

medidas de control tanto nas cotas diarias, como nos días de actividade. 

A todo este drama hai que engadirlle o peche da pesqueira da sardiña das augas 

ibéricas, a redución da cota e as diversas medidas implementadas para xestionar este 

recurso nas divisións CIEM VIIIc e IXa, sen que existan medidas paliativas, como as 

levadas a cabo para a flota lusa ou andaluza.  

A situación é que verán reducidas de forma moi significativa as posibilidades de 

pesca desta flota, sen que encontremos no horizonte compromisos para buscar 

alternativas. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte interpelación: 

-Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da 

flota do cerco para o ano 2018? 

-Vai a reclamar medidas como recuperar as cotas sobrantes do ano anterior, 

intercambio de cotas con outros países, estamentos da flota ou asociación? 

-Si é así en que datas pensa facelo? 

-Pensa, a efecto de xestión, unificar as dúas zonas e a cota galega para un mellor 

reparto? 

-Ten intención de adoptar medidas subvencionadas de paro biolóxico, como as 

que están levando a cabo a flota andaluza e lusa? 
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-Cando pensa demandar do Goberno central a recuperación do dereito a pescar 

bocarte da flota galega na zona atlántica?  

-Vai facer algunha actuación para que se modifique o actual modelo de reparto 

baseado en supostos dereitos históricos e defender un novo modelo de reparto 

proporcional ao número de tripulantes e que poña en valor as medidas de xestión e 

redución da actividade pesqueira? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 13:25:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 13:25:48 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 13:25:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 13:25:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 13:25:53 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 13:25:54 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Interpelación, relativa ás medidas a adoptar para que a flota galega poida 

realizar a súa actividade nas mesmas condicións que outras do Cantábrico. 

 

Ven de publicarse unha resolución do 25 de xaneiro da Secretaría Xeral 

de Pesca, pola que se establece a apertura da pesquería da cabala para o ano 

2018, para os buques de outras artes distintas ao arrastre e cerco no Cantábrico 

noroeste, con porto base en Guipúscoa e Biscaia, onde se pode comprobar as 

grandes diferencias que supón o actual reparto dunhas flotas con respecto a 

outros, sendo as galegas as mais prexudicadas. 

Así, neste 2018, aplicándolle a redución que sufriu o reparto de cotas na 

UE do 20%, correspóndelle a estas dúas provincias a cantidade provisional de 

3.869.081 quilos, sendo autorizada a súa actividade a partir do 26 de xaneiro de 

2018. O ano pasado correspondéronlle 5.048.607 quilos, comezando a súa 

actividade o 01 de xaneiro de 2017. 

Cantabria, o ano pasado obtivo unhas 3.009.188 quilos, comezando a súa 

actividade o 27 de febreiro e establecendo un reparto lineal de 3.000 quilos por 

tripulante enrolado. Non contemplou porcentaxe por pesca accidental. 
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Ese mesmo ano o noso País, por iniciativa do presidente da Federación de 

confraría de Lugo, dividiron a cota por provincias, correspondéndolles: 

 Lugo. 694.857 quilos, comezando a súa actividade o 20 de 

marzo con un reparto de 2.000 quilos por tripulante semana. 

 A Coruña: 828.091 quilos, iniciando a súa actividade o 20 

de marzo con unha cota de 2.000 quilos tripulante semana. Deixándolle 

unha porcentaxe do 15% para pesca accidental e no establecendo un tope 

de 300 quilos por embarcación e semana. 

 Pontevedra: 572.427 quilos, iniciando a súa actividade o 27 

de marzo, nunha condicións onde o 50% de dita cota era para a pesca 

dirixida. 

O resultado final foi que partillamos a fame co criterio de cada quen que 

se zafe. O Goberno galego inhibiuse totalmente do problema e algúns traballaron 

unicamente 5 días mentres outras flotas estiveron todo o tempo que quixeron no 

noso caladoiro, pescando sen ningún tipo de control, vendendo a uns prezos 

espectaculares mentres a flota galega dirixida aplicáselle unhas condicións 

leoninas cuns resultados lamentables. Os que defenderon o seu dereito a poder 

pescar, pescan case todo o ano, algúns sen ningún tipo de restricións, mentres a 

flota galega ao pairo. 

Situación dramática, que ten preocupada a nosa flota, que padecen unha 

negociación, pola que pasaron dunha situación onde a igualdade de barco igual 

dereito de cota, a esta que carecen de dereitos, non poden pescar nas súas augas e 
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teñen que padecer que embarcacións iguais poden na campaña facer 10.000 ou 

100.000 euros, en función do país ao que pertenzan. 

Neste ano 2018 estase repetindo de novo a situación, sen que o Goberno 

galego faga nada por emendalo, máis que xustificar o inxustificable que a 

igualdade de embarcacións existe unha gran desigualdade dependendo ao lugar 

no que teñas o porto base. 

 

Estas son as razóns que levan a formular a seguinte interpelación:  

-Que medidas pensa adoptar para garantir a viabilidade da flota 

continxentada para o ano 2018? 

-Vai a reclamar medidas para que a flota galega teña as mesmas 

condicións con independencia de que pertenzan a Lugo, A Coruña ou 

Pontevedra?  

-Vai unificar a cota galega? 

-Vai demandar o cambio de modelo de reparto para que a igual 

embarcación e mesmo número de tripulantes teñan iguales dereitos? 

-No ámbito do País pensa a efecto de xestión unificar as dúas zonas e a 

cota galega para un mellor reparto? 
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-Pensa a Consellaría do Mar reclamar a exención de cota para a pesca 

accidental ou vaina condenar, ao igual que cos descartes, á prohibición de poder 

pescar determinadas especies como a xarda? 

-Como é posíbel que nas artes menores aconteza o mesmo que no arrastre, 

que as outras flotas teñan maiores dereitos de pesca, condición de topes de 

capturas diferentes e as poidan vender con total tranquilidade mentres a nosa 

flota prohibido pescala?  

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:15:22 
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Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:15:26 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:15:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:15:30 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:15:32 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:15:33 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

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

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

mantemento en condicións adecuadas das administracións en Galiza da Axencia Estatal 

da Administración Tributaria (AEAT) así como dos postos de traballo precisos a tal 

efecto. 

 

A Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) é un organismo 

público pertencente á Administración Xeral do Estado español e encárgase da xestión 

do sistema tributario e aduaneiro do Estado, así como daqueles recursos doutras 

entidades públicas e administracións que lle sexa encomendada por lei ou convenio. 

Para estes efectos, aglutina dentro das súas funcións diversas tarefas e servizos, 

fundamentalmente de inspección, xestión e recadación.  

Sendo Galiza neste momento unha das comunidades de réxime común do 

Estado, este organismo ten importancia no noso país ao ser a encargada da recadación 

de boa parte dos impostos dos galegos e galegas, para alén doutras funcións. Trátase, 

polo tanto, dun servizo público que debe dar cobertura ás necesidades de información e 

xestión das e dos galegos en cumprimento das súas obrigas tributarias. Máis aínda, para 

o desenvolvemento destas é fundamental a accesibilidade aos servizos e é indubidábel 

que para asuntos relacionados coas obrigas coa facenda pública, que implican unha 

grande responsabilidade e por veces unha complexidade engadida canto aos 
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procedementos, é preciso garantir a posibilidade da atención presencial ás e aos 

usuarios. 

Con atención á Resolución do 21 de setembro de 2004, da Presidencia da AEAT 

pola que se estabelece a estrutura e organización territorial da Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, recolle o proceso de rexionalización de competencias e 

funcións e aspectos referentes á modernización dos procedementos e estruturas. Neste 

sentido, determínase a disposición dos órganos territoriais da AEAT entre os que están 

as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria para cada unha das Comunidades 

Autónomas e no Anexo 1 relaciónanse estas así como as delegacións que integra e no 

Anexo II as Delegacións especiais. Neste sentido, enuméranse un total de dezaoito 

puntos para o noso país, un mapa que estaría hoxe vixente.  

Porén, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos a observar indicios que fan 

evidente a intención de reducir progresivamente o seu papel, minorando o persoal e o 

seu papel de atención ao público. Neste sentido, amortizando prazas de persoal que se 

xubila ou que concursa para outra vaga, non convocando prazas para estas 

administracións nos concursos ou procedementos de mobilidade que se convocan dentro 

da AEAT o persoal destas administracións tense reducido de forma importante.  

Como resultante deste modo de proceder, as administración despregadas ao 

longo do territorio están a perder o seu papel e nalgúns casos perden funcionalidade 

para a atención ao público. Por exemplo, en Monforte quitaron a unidade de IVE e en 

Betanzos xa non hai unidade de módulos, nin de recadación polo que os contribuíntes 

deben desprazarse a Coruña. Esta tendencia trae consecuencias negativas tanto en 

materia de non cubrición real de postos de traballo repartidos polo territorio como para 

o público, pois perde posibilidades de realizar determinados servizos nunha oficina 

próxima á súa vivenda ou á súa localidade e debe incorrer en máis desprazamentos que 
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non se suplen, en moitos casos, nin pola atención telefónica nin mediante a tramitación 

por internet. 

Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza vele polo mantemento e boa 

calidade dos servizos de atención ao público da AEAT en canto non avancemos nas 

competencias e funcións da ATRIGA.  

 

Por todas estas razóns formúlase a seguinte Interpelación: 

-Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir que non se 

desmantelen as oficinas da AEAT espalladas polo territorio galego? 

-Considera a Xunta de Galiza que a día de hoxe están garantidos os dereitos das 

e dos usuarios para recibir a información e asesoramento precisos sen menoscabo do seu 

lugar de residencia?  

-Considera a Xunta de Galiza que o modelo de estruturación territorial e de 

funcións se adaptan á realidade que precisa o noso país? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza a necesidade de que o noso país asuma, a través 

da ATRIGA, máis competencias en materia tributaria?  

-Coñece o goberno galego a drástica redución de postos de traballo que sufriron 

as administracións da AEAT en Galiza? Ten trasladado algún tipo de consideración ao 

goberno central? En que sentido e con que resultados?  

-Considera o goberno galego que é adecuado pechar ou limitar -vía cita previa- 

o acceso do público aos servizos das oficinas?  
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-Considera que a denominada “rexionalización” dos servizos e funcións 

distribúe de forma adecuada a carga de traballo entre o cadro de persoal? E entre as 

localidades do territorio?  

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:44:26 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:44:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:44:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:44:33 
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Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:44:34 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:44:36 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á 

situación das listas de espera e derivación de doentes no Sergas. 

 

O PP no Goberno da Xunta está a practicar unha política de recortes e 

demolición da sanidade pública. A través do seu deterioro, a base de ter abandonadas ás 

infraestruturas, falta de recursos humanos e materiais... e así ter a desculpa para 

privatizar os servizos e derivar doentes á sanidade privada. 

E para iso aprobaron a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias no ano 2013 e 

agora o decreto que a desenvolve. Cuns tempos de espera incumpríbeis, para 

precisamente dar cobertura legal ao auténtico obxectivo da mesma: derivar o máximo 

volume de recursos públicos para o financiamento da sanidade privada, para facilitarlle 

o máximo negocio. 

A derivación de doentes da sanidade pública de Galiza a centros privados, ven 

sendo unha constante, mais esta práctica non fai máis que aumentar. 

Establecer uns tempos de espera de 60 días para operacións cirúrxicas e 45 para 

consultas e probas diagnósticas, tempos que son imposíbeis de cumprir na actual 

situación na que ten o Partido Popular á sanidade pública. 

79475



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

Está claro que as derivación á privada non son para eliminar as lista de espera, 

xa que estas non diminúen, senón que as listas de espera son a coartada para derivar á 

privada. 

A preocupación está sendo moi elevada entre @s doentes, que ven como son 

eliminad@s das mesmas se non aceptan ser derivad@s e esixen sen atendidos na rede 

pública, e entre profesionais que observan cada día como se deixan de realizar 

intervencións de moitas especialidades na sanidade pública que se derivan 

sistematicamente á privada. 

Todo isto rodeado de escurantismo e opacidade arredor dos datos tanto das listas 

de espera como das derivacións. 

 

Por todas estas razóns formúlase a seguinte interpelación: 

-Cant@s doentes ten derivado o SERGAS a centros privados nos últimos cinco 

anos?  

-Cal é o desglose d@s mesm@s por centro hospitalario e por especialidade?  

-En que situación quedan os doentes que estando en lista de espera para 

intervención cirúrxica ou probas diagnósticas non aceptan ser derivados para a 

realización das mesmas en centros privados?  

-Cal é a contía económica para o SERGAS destas derivacións nos últimos 5 

anos, desglosada por centro hospitalario ao que se deriva, e por especialidade?  

-Cando vai facer públicas o Goberno galego as chamadas listas de espera non 

estruturais? 
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Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 18:24:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 18:24:34 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 18:24:37 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 18:24:39 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 18:24:40 
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 18:24:42 
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A Mesa do Parlamento  
 
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián García Miguez, Encarna 
Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Diego Calvo Pouso, Miguel 
Tellado Filgueira e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  
 
A Estratexia Galega de Inclusión Social 2014-2020, constitúe o marco de planificación 
da Xunta de Galicia de medidas de loita contra a pobreza e a exclusión na 
Comunidade, que conta con máis de 521 millóns de euros para axudar ás persoas que 
peor o están a pasar.  
 
Por outra banda, a Nova Axenda Social de Galicia constitúe un marco de reforzo das 
vías de coordinación e cooperación entre os axentes públicos do Sistema de Servizos 
Sociais – Xunta de Galicia e concellos-, e igualmente en colaboración coas entidades 
de iniciativa social, para acadar os obxectivos de inclusión social establecidos no Plan 
Operativo de Inclusión Social de Galicia.  
 
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:  
 
Cales son os recursos e liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de 
iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas 
e actuacións de loita contra a pobreza e a exclusión social de Galicia?  
 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:42:34 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:42:47 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:42:52 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:42:59 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:43:05 
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Diego Calvo Pouso na data 26/01/2018 12:43:13 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:43:20 

 
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:43:26 
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                                      Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 2013, foi suprimido o Servizo de 24h de cirurxía pediátrica na zona de 

Ourense, debido a falta de reposición das vacantes que tiveron lugar por 

xubilación e traslado.  

Esta situación, que provocou o malestar tanto da cidadanía como da maioría de 

profesionais, obriga que as familias de Ourense teñan que desprazarse a Vigo si 

necesitan unha intervención cirúrxica fora do horario de mañá, en sábados, 

domingos ou festivos. O que supón desprazamentos de máis de 100 quilómetros 

de distancia, que aumentan cando se trata de zonas afastadas da propia capital. 

A maiores, a situación supón un esforzo para as familias dos nenos e nenas que 

precisen de dito servizo sanitario, un esforzo económico que nos casos de 

familias con menos recursos complica a situación. 

A decisión, que corresponde a unha estratexia de recortes por parte da Xunta de 

Galicia, no só está a afectar de xeito negativo nos nenos e nenas que precisen do 

servizo de urxencia na cirurxía pediátrica en Ourense, si non que tamén está a 

causar unha lista de espera de nenos e nenas que precisan ser intervidos (cando se 

trata de casos non urxentes), facendo aumentar a lista de espera. 
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta: 

- Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia ante as consecuencias 

de ter suprimido o servizo de 24h na cirurxía pediátrica en Ourense? 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 26/01/2018 13:59:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O día 17 deste mes, a Comisión Europea contestaba á pregunta dun 

eurodeputado socialista que “non ten coñecemento de novos estudos 

científicos sobre o estado dos residuos radiactivos vertidos na fosa 

atlántica. Tampouco foi informada polas autoridades españolas de ningún 

plan para levalos a cabo e estas autoridades non expuxeron á Comisión a 

necesidade destes estudos. O vertido de residuos radiactivos no mar está 

prohibido por instrumentos internacionais dende os anos setenta e, dentro 

da UE, os Estados teñen a responsabilidade de controlar permanentemente 

o índice de radiactividade nas súas augas territoriais, a súa atmosfera e o 

seu chan e de garantir unha seguridade básica”. 

  

Dende hai 35 anos, na costa atlántica española varios países europeos 

arroxaron bidóns de residuos radioactivos, que ninguén está a vixiar de 

maneira permanente. O certo é que estes bidóns están na fosa atlántica 

pero fóra das augas territoriais españolas, polo que non aparecen nos 

informes que, de forma directa, fai o Goberno español sobre a supervisión 

da radioactividade no territorio. Mais o certo é tamén que nada se sabe de 

ningunha das principais institucións internacionais que supervise estes 

residuos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Ten coñecemento o Goberno galego do estado dos residuos radiactivos 

vertidos na fosa atlántica galega a partires dos anos setenta?  

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/01/2018 18:21:53 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 18:21:59 

 
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:22:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A aplicación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, pola que se modifica a 

regulación do matrimonio no Código civil e determínase o 

procedemento para seguir nas causas de nulidade, separación e 

divorcio, vén poñendo de manifesto a insuficiencia dos instrumentos 

procesuais que o ordenamento xurídico ofrece para a resolución dos 

conflitos derivados das rupturas familiares, sobre todo no que se refire a 

salvagarda do interese superior das e dos menores para manter relacións 

cos proxenitores non custodios e a súa familia, á marxe da ruptura. 

 

Esta situación fixo que a Xunta de Galicia afrontase a financiación, con 

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

puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que 

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

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

 

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

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

que o departamento competente en materia de igualdade garantirá a 

existencia de puntos de encontro familiar, como un servizo que facilita 

e preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas 

familias en situacións de crises, e que permite e garante a seguridade e 

o benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de 

visitas, dispoñendo ademais que as normas e os requisitos a os que 

terán que axustarse os puntos de encontro familiar estableceranse 

regulamentariamente. 

 

O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro 

familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa 

sociedade, a pesares do cal seguen sendo poucos (sete en toda a 

comunidade autónoma) e estando mal dotados. 
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Esta falta de medios e de persoal orixina a insuficiencia do recurso, e 

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

teñen que percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos 

tanto para a súa actividade escolar coma persoal pola carga emocional e 

o cansazo acumulado; así como para quen ten concedido un réxime de 

visitas polo órgano xudicial, ou a administración. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

de encontro familiar que hai na nosa comunidade autónoma, para levar 

a cabo visitas tuteladas e supervisadas? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 26/01/2018 18:23:58 

 
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:24:05 

 
Julio Torrado Quintela na data 26/01/2018 18:24:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Julio Torrado Quintela, deputada e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Recentemente coñecíamos a través dos sindicatos UGT, CCOO e CIG 

que as traballadoras de Ferrovial Servizos, empresa concesionaria do 

servizo de limpeza do CHUOU, acordaron convocar mobilizacións que 

rematarán previsiblemente nunha convocatoria de folga xeral a partires 

do vindeiro 5 de febreiro. 

 

Estas profesionais levan protestando dende hai tempo pola sobrecarga 

de traballo que soportan, con efectivos mínimos claramente 

insuficientes os fines de semana, a ampliación unilateral de ratios en 

metros e servizos sen que se producira unha ampliación de persoal, ou 

as vacantes por IT que se seguen sen cubrir. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da convocatoria de mobilizacións 

por parte das traballadoras do servizo de limpeza do CHUOU? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 26/01/2018 18:28:17 
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Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 18:28:22 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/01/2018 18:28:27 

 
Julio Torrado Quintela na data 26/01/2018 18:28:31 
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   Á Mesa do Parlamento 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, 

amosa importantes deficiencias na dotación tanto de infraestruturas como de 

persoal.  

A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio 

marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a 

situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser 

solucionadas agudízanse producindo un situación insostible tanto para pacientes 

como para persoal.  

O acordo acadado entre a Consellería de Sanidade e a Comisión de Centro de 

dotar de medios persoais para dar cobertura a 41 camas por unidade de 

hospitalización, excluíndo aquelas con peculiaridades como psiquiatría, foi 

vulnerado pola Consellería ao contemplar solo fondos para dotar unidades de 36 

camas, situación que vai en detrimento das condicións laborais e de calidade 

asistencia do Servizo que non se axusta a realidade do hospital en canto aos 

recursos necesarios e que agrava aínda máis a situación na que estaban, 

producindo una sobresaturación no hospital.  

O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a consellería solucione 

esta situación que desborda totalmente as e os profesionais, sen embargo a 

pesares da solicitude de reunión por parte da Comisión de Centros ao Conselleiro 

de Sanidade, este segue sen dar a cara e afrontar o problema.  
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta: 

- Considera normal o Goberno da Xunta de Galicia manter a persoal e 

pacientes nesta situación? 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 29/01/2018 11:26:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Xunta de Galiza define o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 como 

“o documento que impulsa a senda de recuperación económica, facendo da nosa 

comunidade un territorio máis atractivo para traballar, investir e convivir.” 

Aprobado en xaneiro do ano 2016 polo Consello, o Plan Estratéxico de 

Galicia foi presentado ao Parlamento de Galiza para a súa tramitación durante o 

mes de maio, cando se aprobaron textos de propostas de resolución que figuran na 

táboa 18 do volume de Anexos e que deron punto e final á aprobación do Plan 

Estratéxico de Galicia 2015-2020. 

Entre os obxectivos denominados como prioritarios figuraban os seguintes: 

1. DEMOGRAFÍA: Achegar paulatinamente a Galicia á media da UE de 

1,59 fillos por muller. 

2. PIB: Acadar un crecemento económico sostido cun avance anual 

superior ao 2,5%. 
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3. EMPREGO: Crear 100.000 novos empregos e reducir a taxa do paro ao 

10%. 

4. I+D: Duplicar o gasto en I+D e subir ao 40% do PIB a exportación nos 

sectores produtivos. 

5. EDUCACIÓN: Reducir a taxa de abandono escolar temperán en 3,5 

puntos, ata o 13,5%. 

6. FORMACIÓN: Que o 47% dos galegos de entre 30 e 34 anos teña 

estudos superiores. 

7. INCLUSIÓN: Reducir a poboación en risco de exclusión ou pobreza en 

100.000 persoas. 

8. MEDIO AMBIENTE: Reducir as emisións de Gases de Efecto 

Invernadoiro nun 35%. 

9. ENERXÍA: Aumentar o uso das enerxías renovables ata un 30% do 

consumo final. 

10. CONVERXENCIA: Gañar oito puntos de converxencia coa Unión 

Europea. 

Chegando ao ecuador de tal plan, é preciso avalialo cuantitativa e 

cualitativamente e debater desde o Parlamento galego sobre a súa evolución e grao 

de cumprimento.  
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Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Considera o Goberno galego que cumpriu o seu obxectivo de aumentar as 

enerxías renovábeis?  

 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/01/2018 12:44:43 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/01/2018 12:44:49 
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Ana Pontón Mondelo na data 29/01/2018 12:44:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/01/2018 12:44:53 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/01/2018 12:44:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/01/2018 12:45:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Luís Manuel Álvarez Martínez e María 

Concepción Burgo López, 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 de anunciar 

que o novo colexio de Rutis en Culleredo vai abrir para o vindeiro curso 2018-

2019 cunha única unidade de educación Infantil para 25 alumnos de 3 anos. 

 

 

Este novo centro educativo, cuxas obras se están a rematar por un importe de 

preto de 4 millóns de euros, conta con espazo para seis unidades de Infantil e 

doce de Primaria e nace coa idea de desmasificar outros centros do concello no 

que hai unha poboación escolar de arredor de 2.100 nenos e nenas. 

 

 

Inicialmente, a Consellería non ten así previsto ofertar prazas de profesorado de 

Primaria para o curso 2018-2019 para este novo CEIP. 

 

 

Tanto o Concello de Culleredo como as Anpa afectadas, pendentes aínda do novo 

mapa de escolarización municipal, amósanse totalmente contrarios a esta 

decisión da Consellería, polo que os deputados e a deputada que asinan 

preguntan: 

 

Cales son as razóns polas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ten previsto abrir para o vindeiro curso 2018-2019 o novo colexio 

de Culleredo unicamente cunha unidade para alumnos de tres anos de educación 

Infantil? 

 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/01/2018 13:10:52 
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/01/2018 13:11:07 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 29/01/2018 13:11:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

A finais de 2017 o número de persoas afiliadas ao réxime especial de 

traballadores do mar era de 20.741, mentres que a finais de 2009 era 24.630, o 

que supón unha redución do15,85 %. No caso das mulleres, este número 

decreceu máis, ata un 22 %, de  6.533 mulleres a 5.088 mulleres.  Unha situación 

preocupante que pon en cuestión a continuidade de máis de 4.000 embarcacións 

galegas. 

 

 

Son varias as causas que motivan este descenso de afiliación, entre elas o perigo 

da propia profesión, a falla de investimentos en seguridade, a realidade dunha 

compensación económica que non se corresponde co esforzo que esta profesión 

implica.  

 

 

Entre as distintas medidas a acometer co fin de garantir este relevo do mar, 

atópase a necesidade de contar con profesionais cualificados e debidamente 

formados, e polo tanto, con partidas orzamentarias destinadas a tal fin, así como, 

contar coa posibilidade de bonificacións das cotizacións á seguridade  social das 

cantidades aportadas ao sistema de formación. Así mesmo, as cantidades 

aportadas indebidamente ao longo dos últimos anos, deberían ser reintegradas, xa 

que os autónomos do mar, en ningún caso puideron facer uso do sistema 

formativo.  

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego sobre o feito de que os traballadores 

autónomos no mar non poidan bonificar das súas cotizacións os custes de 

formación? 

 

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 29/01/2018 13:42:07 

 
Julio Torrado Quintela na data 29/01/2018 13:42:19 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O Ministerio de Fomento vén de anunciar que o tramo entre Redondela e Rande 

será gratis para os usuarios e usuarias. A eliminación desa peaxe é unha xusta 

reivindicación de usuarios, institucións locais e empresarios moi prexudicadas 

por esta peaxe.  

Esta decisión foi tomada na “Comisión de Seguimiento de la AP-9” da que tamén 

participa a Xunta de Galicia. Nesa comisión decidiuse que a xusta eliminación 

desta peaxe sexa asumida pola cidadanía galega, que pagará no resto das peaxes 

o que deixará de ingresar Audasa por esta supresión. 

Audasa conta coa maior marxe de beneficio sobre facturación das autoestradas 

do Estado. O 50% da facturación de Audasa é beneficio, cando a media das 

empresas do Estado se sitúa no 7%. Un balance propio dun monopolio que só se 

pode explicar dende a conivencia político-empresarial de quen participa do 

neoliberalismo de amiguetes que utilizan as institucións para o seu beneficio 

privado. 

 

Nos últimos 20 anos, dende 1997 e 2016, Audasa ten recadado 2.344 millóns de 

euros en peaxes, unha cifra moi elevada pero que se queda pequena cando se 

analiza a marxe de beneficios. Dende o 2016 Audasa acumula 1.900 millóns de 

euros antes de amortizacións, intereses e impostos, o resultado bruto de 

explotación de Audasa equivale ó 81% da facturación. Un de cada dous euros 
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que as galegas e os galegos pagamos nas peaxes da AP9 é beneficio antes de 

impostos e, un de cada tres euros, é beneficio neto para a empresa concesionaria. 

 

 

Entre o 2011 e o 2015 o beneficio neto, despois de impostos, de Audasa, pola 

xestión da AP9, foi de 186 millóns de euros, que dedicaron integramente a 

retribuír aos seus accionistas; nada para melloras no servizo, nada para baixar a 

altísima sinistralidade na provincia de Pontevedra, nada para manter os postos de 

traballo. No 2016 AUDASA repartiu 45 millóns de euros de dividendos, 

practicamente 1 de cada 3 euros do que recada por peaxes.  

Incluso coa lixeirísima rebaixa decretada para 2017, no primeiro trimestre, a cifra 

de negocio medrou un 3,5%, o resultado de explotación un 8% e o beneficio 

líquido nun 11,9%. Un negocio redondo á conta de galegos e galegas, e que se 

incrementará coa suba das peaxes anunciada para o próximo ano. 

Por todo o exposto, presentase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

- Está de acordo o Goberno da Xunta de Galicia con que a eliminación da 

peaxe de Redondela supoña que a pague o resto de usuarias da AP9 en vez 

de ser asumida por Audasa ou Fomento? 

 Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Marcos Cal Ogando 

   Antón Sánchez García 

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

 

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 14:16:46 

 

Antón Sánchez García na data 29/01/2018 14:16:53 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

As políticas de Feijóo condenan a Galicia a ser un territorio subalterno con 

respecto á capital. Vímolo cando o Presidente “negociou” o traspaso da AP-9 –

dito sexa entre comiñas de advertencia– e estámolo vendo agora co Corredor 

Atlántico.  

 

Na actualidade, o Corredor Atlántico é unha das principias redes de mercadorías 

da Unión Europea. O seu trazado comeza en Sines (Portugal) e chega ata Francia, 

a nosa porta de entrada ao resto do continente. Formar parte dela permitiríalle a 

Galicia renovar a súa obsoleta liña ferroviaria, cuxa ineficacia só permite 

transportar o 1% do total de mercadorías que pasan pola nosa terra.  

 

Fai pouco máis dun mes, Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento de Mariano 

Rajoy, asegurou aos gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León que o 

próximo ano negociaríase a inclusión do noroeste español no Corredor, co 

obxecto de dispoñer dunha liña ferroviaria de mercadorías moderna e ben 

conectada co resto de Europa. "En 2018”, dicía, “se iniciarán las tareas que 

conducirán a la aprobación de un nuevo reglamento en 2020, con los nuevos 

itinerarios de los corredores europeos". Non obstante, a promesa, como tantas do 

Partido Popular, resultou ser fraudulenta. O 15 de novembro do presente ano, o 

Ministerio de Fomento comunicou que Galicia non podería negociar a súa 

incorporación ao Corredor ata o ano 2023 e que, en calquera caso, non se tomaría 

ningunha decisión definitiva ata o ano 2027. Deste xeito, a nosa comunidade non 

só é marxinada comercialmente, senón que ademais resulta excluída da 
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posibilidade de optar aos fondos Conectar Europa (CEF) para proxectos 

prioritarios. 

 

Ao mesmo tempo, os territorios que defenden os seus intereses melloran as súas 

condicións materiais e a súa competitividade. É o caso do País Vasco. Mentres 

nós seguimos desconectados e a velas vir, o País Vasco vai sumar unha nova 

saída ferroviaria para o porto de Bilbao que enlazará co Corredor Atlántico. A 

inversión prevista, nada desprezable, ascende aos 381 millóns de euros. 

Conseguir o apoio do Estado e de Europa é, polo tanto, posible. 

 

O pasado 17 de xaneiro vimos como o Ministro de Fomento Íñigo de la Serna 

anunciou que se incorporaría Zaragoza pasando por Pamplona ao corredor 

europeo, noutra mostra máis de que non estaban pechadas as posibilidades de 

incorporar novas rutas. 

 

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

 

- Como pode explicar o Goberno galego que despois de manter o Presidente 

Feijóo que non podía incluírse o tramo Monforte-Palencia, agora 

coñezamos que o Ministerio de Fomento si solicitou a incorporación de 

Zaragoza?  

 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

  Asdo.: Marcos Cal Ogando 

   Antón Sánchez García 

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

 

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 16:29:05 

 

Antón Sánchez García na data 29/01/2018 16:29:19 

 

79504



 

 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

A cortina de fume do Plan Galicia fai tempo que se esvaeceu no aire. A colección 

de promesas que o goberno de Aznar puxo sobre a mesa fai 15 anos, co obxecto 

de tapar a neglixente xestión do Prestige, quedou en practicamente nada. Nin 

serviu para paliar as consecuencias medioambientais do accidente nin impulsou o 

desenvolvemento social e económico de Galicia –na actualidade, somos a quinta 

comunidade máis pobre do Estado en renda media por persoa, temos as pensións 

máis baixas do país e padecemos unha sangría demográfica que non cesa–. O 

fracaso do Plan Galicia e dos propios gobernos populares salta á vista.  

 

As cifras deste fracaso son moi elocuentes. Quince anos despois só se están a 

executar tres das oito grandes obras do Plan Galicia: o Porto Exterior da Coruña, 

o AVE á meseta e o Parador de Muxía. O resto foi morrendo polo camiño a pesar 

de que unha parte importante das obras públicas referidas polo Plan eran unha 

mera recompilación de promesas que xa se fixeran.  

 

Os incumprimentos máis soados foron: 

 

 O corredor de alta velocidade entre Ferrol e Bilbao. Tiña destinados só nos 

tramos galegos 1.470 millóns de euros. Foi descartado.  

 O AVE Coruña-Lugo e Ponferrada-Monforte de Lemos. Contaba cun 

orzamento de 1.470 millóns de euros. Foron descartados. 
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 O AVE a Madrid, retrasado ata o ano 2019, aínda que non será de alta 

velocidade integramente ata dous ou tres anos despois.  

 Unha autovía Pontevedra-A Cañiza de 480 millóns de euros. Só conta con 

media ducia de quilómetros en obras. 

 A autovía entre Chantada e Monforte que non superou a fase de estudos 

iniciais.  

 O parador de Muxía, que superou xa os 24 millóns de orzamento e aínda 

non ten data para a súa apertura.  

 A universalización de internet no rural.   

 

Así, o Plan Galicia non foi máis que unha escusa que empregou o Partido 

Popular da Guerra de Irak e do 14-M para limpar a súa maltreita imaxe nos 

medios de comunicación e na nosa comunidade. De ningún xeito se viu reflexado 

nos orzamentos ou nas obras executadas.  

 

15 anos despois cómpre que fagamos unha análise crítica do sucedido.  

 

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

 

- Que valoración fai a Xunta de Galicia do incumprimento dos 

investimentos comprometidos polo Goberno do Estado? 

 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Marcos Cal Ogando 

   Antón Sánchez García 

   Deputados do G.P. de En Marea. 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luis Manuel Alvarez Martínez, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 
 

Segundo sabemos polos medios de comunicación, o Concello de Barreiros 

(Lugo) ten acumuladas sancións por infraccións medioambientais 

derivadas da falla de funcionamento da Edar de San Miquel de Reinante, 

na praia de Arealonga.  

As sancións (por 4 expedientes abertos pola Xunta de Galicia) ascenden a 

uns 20.000 euros por un dos meses de verán e se corresponden con feitos 

que foron detectados durante o período estival por vertidos á praia e a 

correntes municipais de auga. Esta cantidade podería semellar pequena, 

mais para un concello como Barreiros, cun orzamento anual de menos de 

2.500.000 de euros, é importante, a maiores dos efectos medioambientais 

que supoñen os feitos, pois esa zona é de especial protección e está dentro 

de Rede Natura por estar preto da praia das Catedrais de Ribadeo e tamén 

porque o resto de depuradoras do concello non funcionan debidamente.  

O curioso é que, sendo o Concello gobernado polo Partido Popular, o 

Goberno galego non teña investido nin un só euro en depuración para 

Barreiros, que ano tras ano agarda. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Vai acordar o Goberno unha partida orzamentaria específica para a 

depuración de Barreiros, na provincia de Lugo? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Luis Manuel Alvarez Martínez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 29/01/2018 17:11:39 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/01/2018 17:11:44 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

O Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística veñen de 

publicar a Enquisa de Poboación Activa (EPA) referida ao cuarto trimestre de 

2017, o que permite coñecer a evolución das variables do mercado de traballo en 

Galicia no último trimestre, pero tamén no conxunto do exercicio de 2017. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta: 

-Como valora a Xunta de Galicia a evolución do mercado de traballo en Galicia 

no ano 2017? 

 Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2017. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a 

cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de 

xestionar e realizar o montaxe e mantemento das instalación, sistemas e equipos 

de tecnoloxía sanitaria 

En Galicia, non só non se está a impartir dito ciclo formativo si non que o 

mantemento da maquinaria de electromedicina, que inclúe o mantemento de 

equipos de endoscopia, incubadoras etc.. foi privatizado polo goberno de forma 

centralizada e adxudicando dito contrato á empresa Ibérica Mantenimiento 

(Iberman). Situación que non estivo exenta de denuncias por deficiencias no 

servizos e incumprimentos sistemáticos, denuncias tanto do persoal do SERGAS 

como do propio Consello de Contas que informaba que esas circunstancias eran 

motivo suficiente para a rescisión do contrato. Neste sentido, a Consellería de 

Sanidade informou ao Consello de Contas de que non faría uso da posibilidade 

de prórroga, regresando ao modelo de contratos descentralizados e de menor 

importe. 

Foron varias as iniciativas que se teñen presentado por este Grupo Parlamentario 

tanto para o recoñecemento das competencias profesionais do Título de 

electromedicina, a implantación do ciclo formativo e a convocatoria dunha OPE 

na especialidade para reverter a privatización do servizo no SERGAS. 

Polo contrario, lonxe de poñer fin a unha situación de abuso e deterioro da 

sanidade pública por parte de grandes empresas que non compren os pregos 

acordados, acaba de saír publicada unha nova adxudicación na EOXI do Salnés 
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para a mesma empresa de Iberman por medio do criterio da oferta económica 

máis vantaxosa.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

PREGUNTA:  

- Considera a Consellería de Sanidade que ten feito unha boa xestión coa 

privatización da electromedicina? 

 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 29/01/2018 18:37:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao, Luís 

Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carme Santos Queiruga, 

Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, 

Manuel Lago Peñas, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araújo, 

Davide Rodríguez Estévez e Eva Solla Fernández, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

O Centro Galego de Bos Aires, histórica institución da emigración galega, é unha 

entidade privada con 110 anos de historia, que comezou o 2 de maio de 1907 ca 

reunión de asociacións galegas onde se asinou a Acta de Fundación na que se 

establecían os obxectivos da mesma organización e do centro, para satisfacer as 

necesidades do colectivo da inmigración galega, cun centro hospitalario e 

cultural. 

O CGBA conta cunha sede de 34.000 metros cadrados (seis pisos e dous sotos), 

60 salas de consulta, 6 quirófanos, 500 camas, axudou aos inmigrantes con 

cursos de alfabetización, ca creación dunha oficina de Traballo e Inmigración e 

con asistencia sanitaria. O centro estableceuse no inmoble do Centro na Avenida 

Belgrano despois de estar noutra localización anteriormente. 

Ribera Salud e a fundación arxentina Favaloro, iniciaron conversas a finais do 

pasado ano 2017, para mercar o edificio por 42 millóns de euros e tiñan previsto 

destinar 60 millóns en modernizar o seu equipamento. 
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Finalmente, as negociacións mantidas entre a administración do Centro Galego  e 

Ribera Salud e Favaloro, contiñan unha serie de condicións, segundo estes 

últimos, a saber: 

 

- a adquisición do inmoble, entre outras, debendo negociar o importe en base ao 

valor en libros revisable e prazo de pago, 

- asunción por a nova sociedade da responsabilidade sobre a xestión realizada por 

a administración e anteriores directivas do CGBA, 

- o mantemento nas mesmas condicións ao persoal traballador, mutualistas, 

- e o recoñecemento expreso da propiedade das obras en mans da mutualidade, 

mediante outorgamento gratuíto e a perpetuidade á asociación mutualista do 

Centro Galego. 

 

Nesta última, recollíase expresamente a cesión das dependencias do Teatro 

Castelao, a sala de sesións, presidencia e Ramón Otero Pedrayo, así como todas 

aquelas destinadas a preservar o patrimonio histórico e cultural como a 

pinacoteca, biblioteca e demais obras de arte. Ademais, requiríase o 

funcionamento da asociación nas instalacións, sendo esta sempre a propietaria e 

quen defina no seu caso o destino definitivo de todo o patrimonio, non podendo 

trasladarse fóra da Arxentina. 

Todas estas condicións, que non eran as iniciais, segundo Ribera Salud e a 

fundación Favaloro provocaron a ruptura das negociacións, que foi comunicado 

por carta á administración do CGBA. 
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O vasto patrimonio cultural que o CGBA alberga quedarán en mans do goberno 

arxentino para a satisfacción do pago aos acredores, de non aparecer outra 

compradora ou interesada. 

O Consello da Cultura Galega emitiu un informe publicado neste mes de xaneiro,  

“informe sobre os fondos patrimoniais e culturais do Centro Galego de Bos 

Aires”, no que se recorda o deber da Xunta de Galicia  de protexer o legado 

cultural existente fóra do territorio de Galicia en base a o artigo 27 da Lei 7/2013 

da galeguidade e do artigo 4 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural 

de Galicia. 

O artigo 27 recolle a obriga da Comunidade Autónoma de Galicia, en 

colaboración coas comunidades galegas asentadas fóra de Galicia, de 

desenvolver entre outras, as seguintes actuacións en defensa e protección do 

patrimonio cultural galego no exterior: 

1. A Comunidade Autónoma de Galicia colaborará na preservación e 

conservación do patrimonio cultural das comunidades galegas asentadas fóra de 

Galicia e velará polo seu destino no caso da disolución destas. Para iso, nos casos 

en que a normativa o permita, aquel patrimonio cultural e, de forma especial, o 

documental, sonoro e inmaterial que para a súa preservación deba ser conservado 

en Galicia será destinado, segundo o caso, ao Arquivo da Emigración Galega e 

ao Arquivo Sonoro de Galicia, órganos dependentes do Consello da Cultura 

Galega, que velará pola súa conservación, catalogación e difusión.  

2. Así mesmo a Xunta de Galicia velará pola conservación do patrimonio da 

colectividade galega no exterior, así como polo mantemento da memoria 

histórica dos galegos e das galegas emigrados, mediante, entre outras, as 

seguintes accións:  

1) Catalogación e inventario do patrimonio galego no exterior, especialmente das 

entidades e centros galegos.  
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2) Posta en valor do legado da emigración coa declaración de patrimonio cultural 

de Galicia a aqueles centros e entidades centenarias.  

 3) Difusión e posta en valor do patrimonio material e inmaterial da emigración 

galega coa creación dunha rede virtual e con accións de recoñecemento. 

Á vista do Informe do O Consello Cultural de Galicia, que reproducimos de 

seguido, o patrimonio é inmenso: “Entre os fondos atópanse colección de obras 

de arte, doadas por artistas e socios ou mercadas polas diferentes directivas, que 

inclúen obras pictóricas, estatuas, esculturas, sinala este informe do OCCG. Entre 

eles obras de Castelao, Laxeiro, Viveros, Luis Aquino, Francisco Lamas, Manuel 

Oliveira, Demetrio Urruchua, Manuel Torres, José Solla, Samuel Mallo, 

Leopoldo Nóvoa García, Luís Seoane, Carlos Maside, Dolores Freixas, Manuel 

Escudero, Carlos Cañás, José María Moraña, Gustavo Fernández, Lorenzo 

Carballo. 

Tamén conta cunha colección de partituras musicais orixinais, obras corais e 

sinfónicas, obras que foran encargadas pola Comisión de Cultura e sempre 

relacionadas coa colectividade galega. Así mesmo, dispón dun arquivo sonoro 

importantísimo para o estudo da cultura e a historia de Galicia, pois componse de 

gravacións de conferencias e actos nos que participaron intelectuais galegos e 

arxentinos tales como Alfonso Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Martínez Risco, 

Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco-Amor, Battistesa ou Ghioldi. Sen 

esquecernos do importante patrimonio fotográfico que conserva nas súas 

instalacións.” 

O Plenario do Consello da Cultura Galega, na súa sesión ordinaria celebrada no 

día 9 de xaneiro de 2018, coa asistencia como membro de honra do Presidente de 

Galicia, propuxo o cumprimento do artigo 4 da Lei do Patrimonio cultural de 

Galicia, “A Xunta de Galicia promoverá a salvagarda do patrimonio cultural de 
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Galicia que se atope no exterior, especialmente en Latinoamérica, e alí onde 

exista unha presenza significativa de comunidades galegas. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Que actuacións tendentes a preservar o patrimonio galego do CGBA vai levar a 

cabo a Xunta de Galicia, ben co Goberno de Arxentina ben coa entidade 

resultante da compra do Centro? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018. 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María 

Luisa Pierres López, 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 posta en marcha a mediados do ano anterior,  de ao redor de 40 novas 

liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso 

convulso e falto de participación,  realizado ademais baixo fórmulas 

xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da 

súa legalidade e viabilidade.  Logo destes meses de funcionamento, 

pódese constatar que son abundantes as queixas e protestas ante a falla 

de servizos, para concluír que o transporte público dependente da 

Xunta de Galicia ten empeorado considerablemente.  

 

Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o 

transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da 

Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar 

que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos 

orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida 

orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores) 

para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a 

mellora do transporte por estrada en autobús fora de tal ámbito.  

 

Cabe recordar que tal proceso realizouse pola renuncia dunha serie de 

empresas a continuar prestando os servizos contratados, pero que foi 

unha solución provisional e de urxencia, pois a licitación das súas rutas 

así como a da totalidade das que se establezan, débese efectuar para 

proceder no ano 2019 a súa adxudicación.  

 

Tendo en conta a diminución das prestacións realizadas nos servizos de 

transporte público por estrada e os problemas xurdidos  nos últimos 

meses, que o deseño anunciado se xeneralice constitúe unha decisión 

que expón moitas incógnitas e preocupacións. A unión realizadas entre 

as liñas xerais para persoas usuarias e as do transporte escolar, non 

parece un deseño do máis apropiado e unicamente tivo por finalidade 
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tentar de buscar un aforro público das dotacións dirixidas ao transporte 

dende a Comunidade Autónoma, pero non co obxectivo da mellora 

destes servizos. Mentres que os servizos do chamado “transporte á 

demanda”, se poden cualificar como claramente deficientes e 

incompletos. 

 

Que o soporte fundamental para o deseño estea a ser realizado en base 

fundamental a propostas e informes elaboradas por unha empresa 

privada que leva anos sendo adxudicataria das contratacións realizadas 

dende o departamento autonómico de mobilidade, con interese no 

sector do transporte, tampouco pode considerarse como un factor 

positivo. 

 

Ante tal cúmulo de dúbidas futuras sen resposta coñecida, os deputados 

e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate 

en Pleno: 

 

Cal é o calendario concreto que ten previsto o Goberno galego para a 

adxudicación das liñas de transporte público en Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:04:15 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 17:04:22 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:04:26 

 

79521



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 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María 

Luisa Pierres López, 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 posta en marcha a mediados do ano anterior,  de ao redor de 40 novas 

liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso 

convulso e falto de participación,  realizado ademais baixo fórmulas 

xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da 

súa legalidade e viabilidade.  

 

Logo destes meses de funcionamento, pódese constatar que son 

múltiples as queixas e protestas ante a falla de servizos, e pódese xa 

afirmar que o transporte público dependente da Xunta de Galicia ten 

empeorado considerablemente.  

 

Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o 

transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da 

Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar 

que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos 

orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida 

orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores) 

para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a 

mellora do transporte fora de tal ámbito.  

 

A tal estado de cousas, únese agora o novo proceso de contratación de 

novos servizos de transporte público por estrada de enorme 

importancia, e que van dende Lugo a Pontevedra e o que transita no 

eixo de A Coruña – Santiago – Pontevedra – Vigo – Fisterra, cun 

número moi relevante de liñas que afectan e transcorren a cerca dunha 

cuarta parte do total dos concellos de Galicia. 

 

Se trata dun contrato de xestión destes servizos, realizado por un 

procedemento non aberto e de adxudicación directa, ao que a 

administración “invita” a participar a unha serie de empresas que 
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previamente manifestaran o seu interese polos mesmos, por un importe 

de cerca de 19 millóns de euros e cun prazo de execución de 

(unicamente) dezaseis meses.  

 

Se trata dun procedemento non exento dunha marxe de 

discrepcionalidade dende a administración, posto que incluso unha vez 

recibidas e valoradas as ofertas, se pode dispoñer dunha fase de 

negociación posterior. 

 

Chama por exemplo a atención os importantes cambios introducidos 

entre o anteproxecto e o proxecto, posto que dun total anual de 80 

millóns de viaxeiros quilómetro se pase a 118 millóns de viaxeiros 

quilómetro, un aumento pois de case un 50 %. E dunha valoración 

económica de 8 millóns de euros se pasa agora a un importe cerca dun 

20 %,  de 9,5 millóns de euros. 

 

Por outra banda, existiron múltiples alegacións que non foron atendidas 

e valoracións que contradín a análises realizadas dende a propia 

administración, tales como a insuficiencia dos vehículos para garantir 

os servizos, a inexistencia de cálculos rigorosos das previsións de 

persoas viaxeiras, falta de expedicións, desequilibrios horarios, 

coincidencia con outras liñas existentes, variacións inxustificadas de 

expedicións.  

 

Ao tempo que as actuais empresas que prestan os servizos obxecto de 

contratación, manifesta a súa posición contraria ao proceso 

administrativo e de licitación realizado, o que fai prever unha situación 

de futuros litixios xudiciais.  

 

Igualmente o “Comité Galego de Transporte por estrada” alega a falla 

de información ao respecto.  

 

Pódese afirmar que este proceso de contratación, como os anteriores, 

adoeceron da oportuna e previa colaboración por parte dos concellos e 

dos axentes sociais e económicos, ao tempo que as súas formulacións 

básicas volven a estar realizadas en base á externalización de traballos 

que son realizados polo mesmo grupo de empresas.   
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Por todo o anterior, os deputados e a deputada que asinan formulan á 

conselleira de Infraestruturas e Vivenda, a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Considera que o proceso para a contratación de novas liñas de 

transporte se realizou coas garantías necesarias? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno. 

 

No Real Decreto 1078/2014, o anexo II recolle as Boas Condicións Agrarias e 

Medioambientais da terra. A BCAM 6 do apartado 2 ( solo e reserva de carbono), que 

fai referencia ó mantemento da porcentaxe de materia orgánica no solo mediante 

prácticas adecuadas, incorporaría a seguinte prohibición: 

"A aplicación do purín nas superficies agrícolas non poderá realizarse 

mediante sistemas de prato ou abano nin canóns, podendo as Comunidades Autónomas 

estableceren excepcións, atendendo ás características específicas das superficies 

afectadas, incluídas as condicións orográficas e climáticas, ou outros motivos, debendo 

as mesmas quedaren debidamente xustificadas." 

O sistema de condicionalidade establecido no REGULAMENTO (UE) nº 

1306/2013 do Parlamento europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013, inclúe un 

marco a partir do cal os estados membros deben adoptar normas nacionais de boas 

condicións agrarias e ambientais.  

O marco da Unión debe incluír normas para abordar mellor as cuestións da 

auga, do solo, das reservas de carbono, da biodiversidade e da paisaxe, así como do 

nivel mínimo de mantemento da terra. 
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Os beneficiarios da PAC deben comprender claramente as súas obrigacións en 

relación coas normas de condicionalidade. Para iso, tódolos requisitos e normas que 

forman parte das mesmas deben ser comunicadas polos estados membros de forma 

exhaustiva, comprensible e explicativa, mesmo, cando sexa posible, por medios 

electrónicos 

No artigo 94 deste regulamento establécense as obrigas dos Estados membros 

relativas ás boas condicións agrarias e ambientais: 

"Os estados membros garantirán que toda a superficie agrícola, incluída a que 

xa non se utilice para a produción, se manteña en boas condicións agrarias e 

ambientais. 

Os estados membros definirán, a nivel nacional ou rexional, as normas mínimas 

para os beneficiarios de boas condicións agrarias e ambientais da terra sobre a base 

do anexo II, atendendo ás características específicas das superficies afectadas, 

incluídas as condicións edafológicas e climáticas, os sistemas de explotación existentes, 

a utilización das terras, a rotación de cultivos, as prácticas de explotación agraria e as 

estruturas de explotación. 

Os estados membros non definirán requisitos mínimos que non estean 

establecidos no anexo II. 

O primeiro que non está claro, e haberá que xustificar legalmente é por que 

meter esta medida, que afecta, e de que maneira, ó sector lácteo e cárnico bovino case 

exclusivamente. Nas BCAMs da condicionalidade da PAC, xa que esta nova "medida" 

non ten fundamento científico agronómico desde o punto de vista de manter a materia 

orgánica do solo  
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(BCAM 6. Mantemento do nivel de materia orgánica no solo mediante prácticas 

adecuadas, incluída a prohibición de queimar os restrollos, excepto por razóns 

fitosanitarias ) 

A utilización de novos apeiros para aplicar o xurro en terreos inclinados, 

aumenta as necesidades de tracción dos tractores, o prexudicar a estrutura do solo, 

favorecer a erosión, e a escorrentía de nutrientes cara as augas. 

Un informe da Comisión Europea sobre as emisións de gases contaminantes do 

sector gandeiro aclara que o sector de vacún de leite é o que menos amoníaco emite á 

atmosfera, sendo os nitratos de síntese e o porcino os principais sectores contaminantes. 

É máis, en cifras o gando de vacún de leite é responsable só do 4,4% das emisións de 

amoníaco de orixe agrícola. Pola contra, a gran maioría destas corresponden ós nitratos 

de síntese (19,7%) e ao porcino (17,5%).  

Sendo isto certo, a pregunta é: por que ten que paga-los pratos rotos o sector 

lácteo con medidas restritivas condicionando o pago da PAC? 

Así como, cal é a razón pola que non se opta por outros aspectos amortecedores 

das emisións coma o pastoreo, o enterrado inmediato con laboreo, a diminución do uso 

de abonos químicos como a urea, as condicións climáticas, orográficas e edafolóxicas? 

O motivo aducido polo Ministerio é o de reduci-las emisións de amoníaco de 

orixe agrícola aplicando técnicas que diminúan a volatilización do nitróxeno dos xurros, 

pero non toma medida cos nitratos de síntese que na Unión Europea representan o 

20,8% das emisións.  

O Programa Europeo de Avaliación da Calidade do Aire déixao moi claro: as 

zonas con maior contaminación por amoníaco do Estado español son as que teñen máis 
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concentración de porcino, en concreto as comunidades de Cataluña e Aragón 

fundamentalmente. Pola contra onde se concentra a cabana leiteira, Galicia e a Cornixa 

Cantábrica, son as de niveis máis baixos. 

 

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta 

oral en Pleno: 

Cal é o posicionamento e que medidas ten previsto tomar a Consellería en 

defensa do sector lácteo e cárnico galego? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

Unha das obrigas legais do Goberno galego en materia de igualdade é a de 

“garantir o funcionamento de centros e servizos de información e 

asesoramento ás mulleres en número e dotacións suficientes”. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos centros de información e asesoramento ás mulleres cre o Goberno 

que son necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

A Comisión Interdepartamental de Igualdade foi constituída  en marzo de 2013. 

Ten como obxectivo o seguimento da aplicación da Lei galega para a prevención 

e o tratamento da violencia de xénero, enriquecemento, revisión e implantación 

das 320 actuacións recollidas no VI Plan galego para a igualdade entre homes e 

mulleres. 

 

Foi definido polo Goberno como un órgano fundamental que se ía encargar de 

reforzar a integración do principio de transversalidade de xénero en todas as 

políticas e acción da Xunta de Galicia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración  fai dita comisión do cumprimento da Lei galega para a 

prevención e o tratamento da violencia de xénero? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

O Consello Galego das Mulleres constituído en marzo de 2014, co fin de actuar 

como canal de participación efectiva de institucións e asociación no deseño de 

políticas de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, da 

discriminación e da promoción da igualdade entre homes e mulleres, ademais de 

dar asesoramento en materia desigualdade.  

 

É un órgano colexiado de carácter consultivo que ten como función elevar 

propostas e iniciativas aos poderes públicos, elaborar informes sobre a situación 

e perspectivas da igualdade e investigar a realidade das mulleres galegas. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Hai algunha conclusión dalgún estudo do Goberno sobre a reorganización dos 

tempos de traballo e a conciliación da vida familiar e da vida laboral? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

A Conta Satélite de Produción Doméstica de Galicia debe ter como 

obxectivo principal dar unha información sobre un traballo non retribuído, 

pero necesario, que se mantivo durante moito tempo oculto ao resto da 

economía, pór de manifesto a importancia da produción doméstica con 

relación ao PIB, aplicar no cálculo do valor do traballo non retribuído con 

fins de política social (casos de divorcio, lesión ou morte), realizar análises 

do funcionamento dinámico da economía doméstica e as súas interaccións 

co sector público e o do mercado e proporcionar tamén útiles reflexións 

sobre as análises do consumo privado. 

 

A dispoñibilidade de estimacións regulares no tempo da produción 

doméstica permitiría ter información sobre o volume producido polos 

fogares e o consumo real de servizos. 

 

Ademais, sería de grande utilidade para a implantación de políticas sociais, 

especialmente nas que teñan que ver con transferencias sociais aos fogares. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Dispón a Xunta de Galicia dunha serie de Conta Satélite de traballo 

doméstico suficiente para a obtención de conclusións obxectivas? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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  Juan Manuel Díaz Villoslada 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Julio 

Torrado Quintela, Concepción Burgo López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A situación das mulleres é moi diferente duns países a outros, aínda que 

teñen un denominador común: en ningún país do mundo as mulleres teñen 

os mesmos dereitos e oportunidades que os homes, o que lles impide 

participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da vida.  

 

A pesar dos cambios e esforzos realizados, seguen existindo grandes 

desigualdades entre homes e mulleres, que se manifestan de diferentes 

formas. A nivel mundial, algunhas cifras facilitadas pola Axencia Española 

de Cooperación Internacional evidencian o seguinte: 

 

1. O 70 % da poboación que vive na pobreza son mulleres. 

2. Dous terzos da poboación adulta analfabeta son mulleres. 

3. Cada minuto morre unha muller no mundo por causas relacionadas 

co embarazo e o parto. 

4. Polo menos una de cada tres mulleres e nenas en todo o mundo foron 

golpeadas ou sometidas a abusos sexuais ao longo da súa vida. 

5. O 90 % das vítimas da guerra son civís, a maioría mulleres, nenas e 

nenos. 

6. A inmigración feminina ten medrado nos últimos dez anos un 74  %, 

fronte ao 22 % que aumentou a masculina e, ademais, a xornada 

laboral das mulleres inmigrantes é un 37% máis longa que a das 

españolas.  

 

Esta situación é consecuencia dos condicionantes de xénero - os roles e 

estereotipos que as sociedades asignan ás mulleres e aos homes por 

pertencer a un sexo ou outro - que condicionan a vida de homes e de 

mulleres, limitando a súa liberdade e impedindo o desenvolvemento pleno 

da súa capacidades, tanto persoais como profesionais.  
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Aínda queda un gran camiño por percorrer para alcanzar a igualdade real 

entre mulleres e homes. Necesitamos traballar para lograr un 

empoderamento das mulleres, desaprender os mandatos do xénero, 

repensar valores e actitudes que impregnan as culturas e a vida das persoas 

que contribúen á desigualdade entre sexos. 

 

A educación é parte esencial para a transmisión dos roles e estereotipos de 

xénero, de aí a importancia que ten como ferramenta de cambio social. 

Convértese  en imprescindible por tanto traballar desde a escola pola 

igualdade e abordar o sexismo en todos os ámbitos educativos. 

 

Ao igual que outras Administración Autonómicas (Andalucía, Castela e 

León, Valencia, etc) a Xunta de Galicia vén de publicar o I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, 

elaborado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Este plan conta con catro principios inspiradores: a transversalidade 

(igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente na 

actividade educativa), a sociedade igualitaria (construción dunha sociedade 

na que homes e mulleres sexan iguais empregando a educación como 

medio para combater todas as formas de discriminación), o obxectivo 

“violencia 0 nas aulas e na sociedade” (a imprescindible sensibilización e a 

concienciación na comunidade educativa do problema da violencia de 

xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición) e a  

Inclusión e integración da diversidade (a educación para a aceptación da 

diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na comunidade 

educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual). 

 

Tamén figura no mesmo que se procederá á: 

 

1. Elaboración de materiais, asesoramento e orientación así como 

achegar ferramentas de utilidade para que os centros educativos 

dispoñan de recursos para coeducar. O material achegado polos 

departamentos responsables de executar este Plan atoparase 

dispoñible nas páxinas web de ambos os dous departamentos e na 

plataforma de uso habitual polo profesorado dependente da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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2. Formación do profesorado e alumnado dos centros educativos. Na 

súa maior parte, esta formación estará incluída nas actividades 

levadas a cabo no Plan anual de Formación do Profesorado da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Incidirase na formación en coeducación, mediante estratexias para a 

promoción da igualdade no ámbito educativo, en orientación, con 

especial atención na construción de identidades libres de estereotipos 

de xénero así como na diversidade afectiva e sexual, sen esquecer a 

problemática da violencia de xénero no ámbito. 

 

Con respecto a isto último, o Plan anual de Formación do Profesorado para 

o curso 2016/2017 (primeiro de vixencia do  I Plan de actuacións para a 

Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020) non contempla nin 

unha soa acción relacionada con este asunto no que a convocatorias de 

grupos de traballo nos centros se refire, que necesariamente deberán 

axustarse ás temáticas propostas no anexo I da  convocatoria (páxina 34), 

nin na modalidade de seminarios (páxina 43). 

 

Do anterior, dedúcese de forma obvia que o compromiso co plan é 

inexistente neste ámbito. 

 

Ademais, tamén se establece que “as medidas contidas no I Plan de 

actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia implican 

custos imputables a gasto ordinario tanto da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria como da Secretaría Xeral da 

Igualdade (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza), por este motivo non é posible establecer unha 

cuantificación singularizada dos recursos económicos de ambas 

consellerías destinados á execución do I Plan de actuacións para a 

Igualdade nos centros educativos de Galicia, ao formar parte este Plan, 

pola súa propia finalidade, das competencias propias dos dous 

departamentos.”. Esta afirmación sitúa orzamento do programa no que 

poderíamos denominar un confortable limbo de inconcreción. 

 

Do exposto ata este momento, parece obvio que de non concretar medidas e 

dotacións económicas axeitadas, un programa esencial como o que nos 

ocupa, pasará a formar parte desa revolución silenciosa da que tanto se 
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gaba o Partido Popular, neste caso porque o que non está vivo dificilmente 

pode facer ruído algún. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten intención o Goberno galego de corrixir a inexistencia de orzamento 

concreto e diferenciado en cada curso escolar para o desenvolvemento do I 

Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:44:05 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/01/2018 10:44:10 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 30/01/2018 10:44:18 
 

Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 10:44:22 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 10:44:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

A Marca Galega de Excelencia en Igualdade é un distintivo a través do cal 

a Xunta de Galicia lles da recoñecemento a aquelas empresas (públicas ou 

privadas)  que destacan na aplicación das políticas de igualdade. 

 

Este distintivo, presentado polo Goberno galego con motivo da celebración 

de tal día como hoxe, Día Internacional da Muller no ano 2010, supoñía un 

recoñecemento explícito da Xunta de Galicia ás empresas que destacan 

pola aplicación de políticas de igualdade. 

 

Ademais, naquel momento, augurábase que o distintivo serviría de estímulo 

e como ferramenta para avanzar no desenvolvemento do principio de 

equidade no ámbito empresarial, na economía e na sociedade galega. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantas empresas contan, desde a súa entrada en vigor, coa distinción Marca 

Galega de Excelencia en Igualdade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:44:52 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:44:57 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:45:01 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:45:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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1. Reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas 

orzamentarios, na normativa e nos plans da Administración autonómica. 

 

Para tal fin se propuña o uso de dúas ferramentas: a elaboración de 

orzamentos sensibles ao xénero e a avaliación do impacto de xénero das 

políticas públicas.  

 

Coa introdución da análise e dimensión de xénero nos orzamentos se 

buscaba por de manifesto a posible fenda entre a planificación das políticas 

de igualdade e os recursos destinados para a súa posta en funcionamento. 

Garantir así mesmo que os fondos públicos son xestionados dun xeito 

equitativo dende unha perspectiva de xénero e que na súa execución se 

aplica o principio de igualdade, sendo a distribución do gasto axeitada e 

xusta coas necesidades de mulleres e homes. 

 

A segunda ferramenta, a avaliación do impacto de xénero nas políticas 

públicas, buscaba garantir que a intervención administrativa nos distintos 

ámbitos de goberno non contribúa a manter ou aumentar as desigualdades 

entre homes e mulleres. Os informes de impacto de xénero que acompañan 

normativamente aos anteproxectos de lei e ás propostas de regulamento, 

consisten na avaliación previa dos resultados e efectos de cada norma ou 

programa sobre os homes e as mulleres e o seu impacto positivo ou 

negativo sobre a igualdade de oportunidades.  

 

Entre as actuacións previstas se indicaban: 

 

- Fortalecemento do proceso de avaliación do impacto de xénero na 

elaboración e seguimento dos orzamentos da Comunidade Autónoma de 

Galicia coa introdución dunha nova metodoloxía de traballo. 

 

- Impulso á igualdade de oportunidade entre mulleres e homes e á 

integración da dimensión de xénero na programación, xestión e seguimento 

do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo 

Social Europeo (FSE), especialmente en relación co próximo período 

2014−2020. 
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- Avaliación do impacto de xénero na programación, xestión e seguimento 

do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e do Fondo Europeo 

Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER). 

 

- Establecemento dun procedemento e pautas de orientación que melloren e 

normalicen a realización do informe de impacto de xénero nos proxectos de 

leis e regulamentos previstos na lexislación vixente. 

 

- Revisión e maior visibilidade da aplicación do principio de igualdade 

entre mulleres e homes na programación, xestión e seguimento do Plan 

Estratéxico de Galicia 2010-2014, Horizonte 2020.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego suficientemente conquerido este obxectivo? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 20178 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:45:32 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:45:38 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:45:45 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:45:50 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:45:54 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores resultados 

na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender, sendo un 

deles: 
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2. Mellorar a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes 

no deseño, xestión e seguimento dos contratos, subvencións e convenios da 

Administración autonómica. 

 

Buscábase elaborar e dar a coñecer entre as traballadoras e traballadores da 

administración directrices, criterios e pautas que permitisen introducir 

medidas que promovesen e velasen pola igualdade entre mulleres e homes 

nos procedementos de contratación pública, na concesión de subvencións e 

nos convenios de colaboración. Estas directrices deberían verse traducidas 

en aplicacións prácticas cun avance visible da integración do enfoque de 

xénero en todos os procedementos ata a súa normalización.  

 

Entre as actuacións previstas para conquerir este obxectivo estaban: 

 

- Elaboración de criterios e pautas para orientar a incorporación da 

promoción da igualdade entre mulleres e homes nos pregos e 

procedementos de contratación pública. 

 

- Avance na aplicación práctica da perspectiva de xénero nos contratos da 

Administración autonómica e do seu sector público co obxectivo de que o 

seu uso estea normalizado no horizonte de 2015. 

 

- Redacción de directrices e orientacións para facilitar a introdución de 

medidas de estímulo á igualdade de xénero na concesión de subvencións e 

nos convenios de colaboración promovidos pola Administración 

autonómica. 

 

- Fomento do uso de medidas de promoción da igualdade entre mulleres e 

homes no deseño e concesión de axudas da Administración autonómica e 

do seu sector público, así como na formalización dos seus convenios de 

colaboración.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que variación constatan os resultados das políticas aplicadas pola 

Administración autonómica a pro da desigualdade  entre os anos 2013 e a 

actualidade?  

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:59:50 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:59:56 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:00:01 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:00:05 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:00:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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3. Desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero, 

así como de estudos e contidos da Administración autonómica que integren 

a perspectiva de xénero. 

 

Buscábase co mesmo o mantemento, consolidación e mellora da 

visibilidade do panel de indicadores de xénero que forman parte do sistema 

estatístico da Comunidade Autónoma. Reforzar a análise e enfoque de 

xénero no portal estatístico especialmente para o mundo educativo coa 

orientación de avanzar no coñecemento da importancia e necesidade dos 

indicadores de xénero e da súa aplicación práctica.  

 

Establecíanse así mesmo, criterios para a integración desta perspectiva nos 

contidos e a desagregación de datos por sexo en estudos, informes e 

materiais publicados pola Administración autonómica, así como nos seus 

portais virtuais.  

 

As actuacións previstas para acadar este obxectivo incluían: 

 

- Consolidación do panel de indicadores de xénero que forma parte do 

sistema estatístico da Comunidade Autónoma. 

 

- Mantemento da actividade estatística dirixida a representar a realidade das 

mulleres galegas e a comparar a súa situación coa dos homes. 

 

- Mellora da visibilidade dos indicadores de xénero e sobre a realidade das 

mulleres galegas dispoñibles na Web do organismo estatístico da 

Comunidade Autónoma. 

 

- Reforzo da perspectiva de xénero no portal estatístico para o mundo 

educativo coa orientación de avanzar no coñecemento da importancia e 

necesidade dos indicadores de xénero e da súa aplicación práctica. 

 

- Establecemento dos criterios que fomenten a consideración da perspectiva 

de xénero e o uso de datos desagregados por sexo nos contidos publicados 

pola Administración autonómica. 
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- Desenvolvemento da perspectiva de xénero e fomento do uso de datos 

desagregados por sexo nos estudos, informes, estatísticas e outros materiais 

publicados pola Administración autonómica. 

 

- Reorganización paulatina dos contidos relacionados coa igualdade entre 

mulleres e homes e/ou que integren a perspectiva de xénero existentes na 

Rede de portais da Administración xeral e do sector público autonómico de 

Galicia.  

 

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

seguinte preguntas para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración do Goberno de todas as accións desenvolvidas durante 

os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e 

homes 2013-2015?  

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:05:40 
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María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:05:45 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:05:53 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:06:02 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:06:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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4. Promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a 

Administración autonómica de xeito que sexa visible por igual ás mulleres 

e aos homes, especialmente no eido da comunicación institucional. 

 

Para a súa consecución,  propúñanse accións formativas que permitirían 

acadar unha linguaxe e un uso da imaxe inclusivos e igualitarios na 

administración autonómica, prestando especial interese ao ámbito da 

comunicación institucional. Para reforzar este obxectivo se coordinarían 

esforzos e desenvolveríanse pautas de supervisión e orientación dirixidas á 

administración, facendo fincapé nos contidos da Rede de portais da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e no 

departamento competente en materia de política lingüística.  

 

Por outra banda, de cara á interiorización por parte da sociedade da 

necesidade de utilizar unha linguaxe non sexista, desenvolveríanse de xeito 

paralelo actuacións divulgativas entre a cidadanía. 

 

As accións previstas para acadar este  obxectivo eran: 

 

- Realización de accións formativas de carácter práctico para contribuír ao 

uso dunha linguaxe inclusiva nas publicacións da Administración 

autonómica e á incorporación da perspectiva de xénero nas accións de 

comunicación. 

 

- Coordinación das accións publicitarias da Administración autonómica de 

cara a reforzar a súa sensibilidade respecto ao uso dunha linguaxe e imaxes 

inclusivas. 

 

- Desenvolvemento de pautas de supervisión e orientación para facilitar e 

estimular un mellor uso dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas 

publicacións da Administración autonómica. 

 

- Aplicación de medidas orientadas a asegurar unha linguaxe e imaxes máis 

inclusivas nos textos normativos publicados pola Administración 

autonómica.  

 

- Proxección dunha linguaxe e imaxes máis inclusivas na Rede de portais 

da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. 
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- Utilización dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas actuacións de 

investigación e asesoramento realizadas polo departamento competente en 

política lingüística. 

 

- Desenvolvemento de accións de divulgación e/ou información para 

promover o uso dunha linguaxe inclusiva na cidadanía galega, con especial 

atención á comunidade escolar.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Como valoran a incidencia e efectividade de todas as medidas adoptadas de 

cara a consecución deste obxectivo durante os anos de vixencia do VI Plan 

galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015?  

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:06:31 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:06:35 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:06:41 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:06:47 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:06:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores resultados 

na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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5. Reforzar as competencias do persoal ao servizo da Administración 

autonómica en materia de igualdade de xénero a través dun novo modelo 

formativo máis intensivo e específico. 

 

Se contemplaba o desenvolvemento dun programa de formación en materia 

de igualdade de xénero sobre a base dun enfoque especializado na oferta de 

formación básica e un programa de formación específica e avanzada para 

os/as profesionais da Administración autonómica cunha relación máis 

directa co desenvolvemento da perspectiva de xénero. Así mesmo un 

programa de capacitación en xénero para o persoal integrante do grupo 

técnico de traballo de coordinación, dinamización e seguimento das 

políticas de igualdade e da estratexia de transversalidade de xénero da 

Administración autonómica.  

 

Tamén formacións específicas dirixidas ao persoal dos gabinetes, ao 

persoal ao servizo da Administración de xustiza dependente da 

Comunidade Autónoma e ao persoal ao servizo do departamento 

competente en políticas de igualdade, así como unha formación específica 

sobre a incorporación da perspectiva de xénero na planificación e xestión 

de fondos europeos polo seu interese estratéxico.  

 

As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluían: 

 

 Desenvolvemento do programa de formación en materia de 

igualdade de xénero sobre a base dun enfoque especializado na 

oferta de capacitación básica.  

 

 Realización dun programa de formación específica e avanzada para 

os/as profesionais da Administración autonómica cunha relación 

máis directa co desenvolvemento da perspectiva de xénero na acción 

e nos servizos públicos. 

 

 Desenvolvemento dun programa de especialización en xénero para o 

persoal integrante do grupo técnico de traballo de coordinación, 

dinamización e seguimento das políticas de igualdade e da estratexia 

de transversalidade de xénero da Administración autonómica. 
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 Realización de actividades de sensibilización e de capacitación 

específicas para dotar ao persoal dos gabinetes das ferramentas 

necesarias para incorporar a perspectiva de xénero no desempeño das 

súas funcións. 

 

 Lanzamento dun plan de formación sobre a incorporación da 

perspectiva de xénero na planificación e xestión de fondos europeos 

cara ao próximo período de programación 2014−2020. 

 

 Organización de accións de formación en materia de xénero e 

igualdade para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza 

dependente da Comunidade Autónoma. 

 

 Desenvolvemento dun programa de formación continua e 

especialización en xénero do persoal ao servizo do departamento 

competente en políticas de igualdade. 

 

 Inclusión da perspectiva de xénero e reforzo das competencias en 

materia de igualdade entre mulleres e homes na oferta formativa 

promovida polos órganos e entidades da Administración autonómica.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora o Goberno a efectividade de todas as medidas adoptadas de 

cara á consecución do obxectivo de reforzar as competencias do persoal ao 

servizo da Administración autonómica en materia de igualdade de xénero 

durante os anos de vixencia do plan?  

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:07:08 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:07:13 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:07:27 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:07:33 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:07:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín  Losada Álvarez, Xoaquín 

Fernández Leiceaga, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado Quintela, deputadas 

e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta  oral en Pleno. 

 

 

No mes de febreiro deste ano, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presentou varias iniciativas para que o Goberno galego nos informase sobre as 

medidas que van adoptar ante as deficiencias existentes na ETAP do concello de 

Ordes. 

 

 

Á vista da resposta dada no mes de setembro por parte da Xunta de Galicia, así 

como da falla de interese por solucionar este problema, que pode afectar á saúde 

dos veciños e veciñas que se abastecen desta estación, os Socialistas 

reiterámoslle as iniciativas. 

 

 

O concello de Ordes ten unha poboación de 12.669 habitantes, segundo os 

últimos datos publicados polo INE (01.01.2016). 

 

 

A ETAP que abastece de auga potable a este concello é bastante antiga, sen que 

tivese un axeitado mantemento durante este tempo o que ocasionou a situación 

de deterioro que presenta na actualidade. 

 

 

A dita estación dispón de dúas liñas de tratamento das augas, unha delas está fóra 

de funcionamento por presentar varios problemas técnicos, deficiencias 

existentes no decantador e no filtro aberto. 

 

 

Estas deficiencias unidas o aumento da poboación no núcleo urbano do 

municipio fai que aumenten as necesidades de consumo de auga, o que provoca 

que se supere aínda máis o caudal que pode tratar actualmente a ETAP. 
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A capacidade dos depósitos existentes é de 1.700 m3 e estímase que o consumo 

actual punta ascende a 2.000 m3/día, polo que o caudal tratado pola planta non 

chega para abastecer as solicitudes, xa que en caso de deficiencia ou avaría o 

subministro non estaría asegurado nin durante as primeiras vinte e catro horas 

seguintes á aparición da deficiencia, comprometendo o abastecemento dos 

usuarios. 

 

 

Os técnicos de Augas de Galicia visitaron a ETAP xunto co persoal encargado do 

mantemento e explotación das instalacións para poder analizar o problema, e 

constataron a existencia do dito problema de capacidade de tratamento e mal 

estado de conservación das instalacións debido á súa antigüidade. 

 

 

O Pleno do Concello de Ordes aprobou por unanimidade unha moción na que se 

instaba á Xunta de Galicia a: 

 

 

Levar a cabo as obras necesarias de mellora da ETAP e o resto das actuacións 

necesarias na rede de abastecemento municipal. Demoler a segunda liña de 

tratamento de auga potable e acometer unha nova que atenda ás necesidades da 

poboación. 

 

 

Levar a cabo as obras de mantemento necesarias no edificio de control existente. 

Mellorar a rede de abastecemento de auga potable do concello, dende a estación 

de tratamento aos depósitos, cunha nova impulsión con bombeo dende o edificio 

de control da planta. 

 

 

Ante esta situación, reiterada xa en varias ocasións, as deputadas e os deputados 

que asinan preguntan: 

 

 

Cando vai acometer a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio as melloras necesarias na ETAP de Ordes? 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 17:47:47 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 17:47:54 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:48:04 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 17:48:12 
 

Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 17:48:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores resultados 

na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración 

exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de 

políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, 

contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 

 

79566



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 

6. Desenvolver medidas que favorecesen a mellora da acción pública en 

materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da 

Administración autonómica e con efecto exemplar na sociedade. 

 

Medidas que buscaban favorecer entre outras as modalidades mixtas e de 

teleformación nos cursos ofertados pola Administración autonómica, por 

ser estas as que máis se adaptan ás dispoñibilidades de tempo, permitindo 

compatibilizar a formación coas obrigas laborais, sociais e familiares. 

Igualmente para conciliar os distintos tempos, intentar fomentar a 

flexibilidade horaria no desenvolvemento da xornada de traballo e o 

teletraballo. No terreo do acceso e promoción profesional, propúñase 

manter a esixencia de coñecemento da normativa en materia de igualdade 

nos programas dos procesos selectivos e valorar os cursos sobre igualdade 

de xénero nos concursos de emprego público, difundindo os datos sobre a 

presenza de mulleres e de homes en cada corpo, escala ou categoría de 

emprego público.  

 

As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluían: 

 

 Mantemento da normativa en materia de igualdade de xénero nos 

programas dos procesos selectivos para o acceso aos corpos ou 

escalas de funcionariado e para o ingreso nas categorías de persoal 

laboral da Administración autonómica. 

 

 Valoración dos cursos en materia de igualdade de xénero nos 

concursos para a provisión de postos vacantes dos corpos, escalas e 

categorías de emprego público. 

 

 Difusión da presenza de mulleres e homes en cada corpo, escala ou 

categoría de emprego público a través das convocatorias de procesos 

selectivos para o acceso á Administración autonómica. 

 

 Fomento da flexibilidade horaria e do teletraballo atendendo aos 

dereitos do persoal da Administración autonómica e aos dereitos da 

cidadanía como receptora do servizo público desenvolvido por esta. 
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 Implantación de novas medidas de estímulo para unha crecente e 

efectiva igualdade entre mulleres e homes no sector público 

autonómico. 

 

 Desenvolvemento dunha oferta anual de actividades formativas na 

modalidade de teleformación ou mixta que facilite ao persoal ao 

servizo da Administración autonómica a conciliación coa vida 

familiar e laboral.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera este Goberno suficiente o nivel de mellora da acción pública 

entre o persoal ao servizo da Administración autonómica en materia de 

igualdade de xénero coa aplicación do VI Plan de igualdade? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:12:18 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:12:22 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:12:28 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:12:32 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:12:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, consolidar a posición de ‘administración exemplar’ do 

Goberno galego no deseño, execución e seguimento de políticas das que 

mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, contribuíndo ao 

progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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7. Impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido 

local, cunha atención especial á formación dos seus recursos humanos e á 

creación de novos espazos de interacción e experiencias. 

 

Este impulso apuntábase que  precisaba dunha fase informativa e 

divulgadora e formación específica e continua en materia de igualdade de 

xénero dirixida ao persoal das entidades locais, en particular ao que está 

directamente vinculado ao traballo pola igualdade. Habilitaríase un espazo 

web de intercambio e transferencia de experiencias e boas prácticas ao 

tempo que se apoiaría ás entidades locais na realización de programas 

enfocados á igualdade entre xéneros. Así mesmo, seguiríase apoiando o  

papel dos centros de información ás mulleres como axentes dinamizadores.  

 

As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluían: 

 

- Difusión de información e concienciación para promover unha plena 

aplicación da igualdade e da transversalidade de xénero na formulación das 

políticas locais. 

 

- Realización dun programa de formación específico en políticas e 

actuacións públicas con perspectiva de xénero dirixido ao persoal das 

entidades locais. 

 

- Desenvolvemento dun programa de formación continua e especializada en 

xénero, principalmente na modalidade virtual, para fortalecer as 

competencias e destrezas do persoal vinculado ao traballo pola igualdade 

nas entidades locais. 

 

- Reforzamento do papel dos centros de información ás mulleres como 

axentes dinamizadores da igualdade entre homes e mulleres no ámbito 

local. 

 

- Habilitación dun espazo web colaborativo para fomentar a posta en 

común e a transferencia de experiencias e boas prácticas en aras dunha 

maior calidade e innovación no desenvolvemento das políticas de igualdade 

nas entidades locais. 
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- Apoio ás entidades locais no deseño e realización de programas de 

promoción da igualdade entre mulleres e homes.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Considera este Goberno suficiente o impulso as políticas de igualdade e a 

transversalidade de xénero no eido local durante o período de vixencia do 

VI Plan de igualdade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:12:56 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:13:02 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:13:10 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:13:23 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:13:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira 

orde de magnitude, consolidar a posición de ‘administración exemplar’ do 

Goberno galego no deseño, execución e seguimento de políticas das que 

mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, contribuíndo ao 

progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

 

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de 

intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da 

acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 
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8. Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da 

igualdade entre mulleres e homes así como no labor de cooperación 

exterior da Administración autonómica. 

 

Para acadalo contemplábase a posta en marcha dun grupo técnico de 

traballo para a coordinación, dinamización e seguimento das políticas de 

igualdade e da estratexia de transversalidade de xénero na Administración 

autonómica.  

 

As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluían: 

 

- Revisión anual dos avances en pro da igualdade de xénero polo Consello 

da Xunta de Galicia, especialmente nos ámbitos cubertos polo presente 

plan, seguida da posta en valor e difusión pública das boas prácticas.  

 

- Organización bianual dunha Conferencia de Alto Nivel sobre a Igualdade 

de Xénero para estimular o debate e o intercambio de experiencias entre as 

administracións públicas e para promover a adopción de fórmulas de 

cooperación que enriquezan unha intervención integrada.  

 

- Organización e asistencia a conferencias, encontros, foros de debate de 

ámbito nacional e internacional que contribúan a difundir o papel destacado 

das políticas de igualdade en Galicia e ao desenvolvemento de novas 

colaboracións institucionais.  

 

- Participación en proxectos e iniciativas de cooperación rexional, 

transfronteriza e internacional dirixidos ao deseño e exploración de novos 

modelos e programas de intervención en relación coa estratexia para a 

igualdade entre mulleres e homes.  

 

- Estímulo á consideración de xénero e do empoderamento das mulleres 

nos proxectos e microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no 

exterior apoiados pola Administración autonómica.  

 

- Apoio preferente aos proxectos de educación para o desenvolvemento e 

aos proxectos para a consolidación e fortalecemento de organizacións non 

gobernamentais que integren a perspectiva de xénero.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración que fai o Goberno das diferentes accións e grao de 

cumprimento do obxectivo de “fortalecemento da colaboración 

interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e 

homes así como no labor de cooperación exterior da Administración 

autonómica”? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:14:03 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:14:08 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:14:15 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:14:20 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:14:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel 

Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia 

Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Cambio de valores e modelos para a igualdade” ,  e que buscaba remover 

os valores, actitudes e estereotipos que sustentan un clima social tolerante 

coa desigualdade entre mulleres e homes, así como con calquera acción ou 

inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou violento 

por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a 

necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo 

en xénero.   

 

Definíanse un total de sete obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 

 

1. Promover a sensibilización a favor da igualdade efectiva entre mulleres e 

homes en todos os ámbitos da vida persoal, social, laboral e familiar.  
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Para esta tarefa, considerábase necesario incidir nas distintas instancias de 

socialización e de formación de opinión. Por unha banda, os medios de 

comunicación e por outra, o traballo coas familias, que viven unha 

transformación social en termos de igualdade imparable nos últimos anos. 

Promoción de actividades directamente relacionadas coa coeducación e que 

tivesen continuidade nos anos posteriores, particularmente no traballo con 

mozos e mozas.  

 

Entre as accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluíase: 

 

- Reflexión e análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo 

desde unha perspectiva de xénero como estímulo á mellora das actitudes de 

respecto aos dereitos das persoas. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a súa valoración das accións dirixidas ás mulleres do ámbito rural 

realizadas polo Instituto Galego de Consumo dirixidas á mellora das 

actitudes de respecto aos dereitos das persoas, durante os anos de vixencia 

do VI Plan de igualdade? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:14:44 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:14:50 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 11:14:58 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 11:15:07 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 11:15:13 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:15:20 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:15:29 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:15:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel 

Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia 

Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Cambio de valores e modelos para a igualdade” ,  e que buscaba remover 

os valores, actitudes e estereotipos que sustentan un clima social tolerante 

coa desigualdade entre mulleres e homes, así como con calquera acción ou 

inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou violento 

por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a 

necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo 

en xénero.   

 

Definíanse un total de sete obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 

 

7. Mobilizar a toma de conciencia social sobre a problemática da violencia 

de xénero e a responsabilidade compartida da cidadanía na súa 

erradicación.  
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Para acadar este obxectivo tratábase de incidir na concienciación e 

sensibilización social, así coma na necesidade da implicación de toda a 

sociedade na súa eliminación. Traballar na sensibilización, prevención e 

formación en distintos ámbitos e dirixida a diversos colectivos.  

 

Entre as accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo 

incluíase: 

 

- Realización de obradoiros para reflexionar sobre a violencia de xénero 

implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e 

socialización diferencial.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración que dende o Goberno se fai dos obradoiros que dende o 

Instituto Galego de Consumo e dirixidas especialmente ás mulleres do 

ámbito rural, se emprenderon  de cara  a reflexionar sobre a violencia de 

xénero implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e 

socialización diferencial, e durante os anos de vixencia do VI Plan de 

igualdade? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:10:51 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:11:21 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 11:11:28 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 11:11:33 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 11:11:39 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:11:45 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:11:50 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:11:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel 

Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas 

e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores resultados 

na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Aproveitamento do talento feminino” ,  e que buscaba potenciar unha 

participación máis ampla e diversa das mulleres no desenvolvemento 

económico e social de Galicia, aproveitando o talento, a experiencia e a 

visión deste valioso capital humano para aumentar as bases dun tecido 

produtivo máis innovador e competitivo e cada vez máis 

internacionalizado; fomentando ao mesmo tempo unha organización 

empresarial máis comprometida coa igualdade de xénero.  

 

Definíanse un total de seis obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 

 

5. Potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das 

mulleres rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica. 
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O Informe sobre igualdade do Parlamento Europeo do ano 2011, 

consideraba que “as taxas de emprego son inferiores nas zonas rurais e 

ademais unha gran cantidade de mulleres non figura no mercado laboral 

oficial e, polo tanto, non están rexistradas como desempregadas nin 

incluídas nas estatísticas de desemprego, o que ocasiona problemas 

financeiros e xurídicos específicos relacionados co dereito aos permisos de 

maternidade ou as baixas por enfermidade, a adquisición dos dereitos de 

pensión e o acceso á seguridade social, así como problemas en caso de 

divorcio, considerando tamén que as zonas rurais resultan prexudicadas 

pola falta de emprego de alta calidade”.  

 

Por este motivo, para conquerir este obxectivo , entre as accións específicas 

previstas incluíase: 

 

- Realización dun estudo que analice o potencial de diversificación da 

actividade económica no rural como oportunidade de negocio para as 

mulleres emprendedoras e empresarias. 

 

- Fomento do coñecemento e implantación da titularidade compartida das 

explotacións agrarias como medida para recoñecer e dar visibilidade á 

participación das mulleres no desenvolvemento rural. 

 

- Apoio ás mulleres para o acceso á terra con vocación agraria e a mellora 

das súas capacidades produtivas. 

 

- Apoio á realización de proxectos empresariais e ao desenvolvemento 

profesional das mulleres do medio rural en todos os posibles ámbitos de 

actividade. 

 

- Potenciamento do comercio electrónico e de novas formas de distribución 

como ferramenta que garanta a viabilidade das iniciativas económicas das 

mulleres no rural. 

 

- Consideración da perspectiva de xénero e/ou de medidas de acción 

positiva para as mulleres nos criterios de recoñecemento de iniciativas de 

desenvolvemento rural (Premios Agader). 
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- Fomento de programas integrais de base comunitaria en zonas rurais que 

favorezan a inclusión social e laboral das mulleres. 

 

- Apoio ao desenvolvemento profesional das mulleres na posta en práctica 

dos plans estratéxicos para o desenvolvemento sostible das zonas costeiras 

a través da incorporación da perspectiva de xénero, con especial atención ás 

áreas rurais.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Cal é a valoración que dende o Goberno se fai das accións desenvolvidas 

de cara a conquerir o obxectivo de “potenciamento do desenvolvemento 

profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos os posibles 

ámbitos da actividade económica” durante os anos de vixencia do VI Plan 

de igualdade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  José Manuel Pérez Seco 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel 

Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas 

e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 

2013-2015, se subliñaba o interese  en conseguir máis e mellores 

resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.  

 

Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito 

plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a 

facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a 

cabo  un grande esforzo de coordinación interdepartamental para 

intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas 

diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba 

“Participación activa das mulleres na sociedade”,  e que buscaba promover 

a plena participación das mulleres en condicións de igualdade cos homes en 

todas as esferas e estruturas da sociedade, así como o equilibrio entre sexos 

en materia de representación e influencia en todos os niveis dos procesos 

de toma de decisións, favorecendo o intercambio de experiencias, a 

colaboración mutua e o uso das novas tecnoloxías.  

 

Definíanse un total de cinco obxectivos operativos para dar contido a este 

eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un 

deles: 

 

3. Estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas 

tecnoloxías por parte das mulleres e diminuír a fenda dixital existente en 

relación cos homes.  
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E para tal fin, considerábase preciso divulgar os beneficios e as 

potencialidades das novas tecnoloxías e Internet entre a poboación 

feminina, co obxecto de estimular o seu interese.  

 

Por este motivo, para conquerir este obxectivo , entre as accións específicas 

previstas, e especialmente dirixidas ás mulleres rurais,  incluíase: 

 

- Capacitación das mulleres no uso avanzado das novas tecnoloxías na súa 

vida cotiá e como instrumento de participación social.  

 

- Realización de accións formativas en materia de novas tecnoloxías 

considerando as necesidades especiais dos grupos de mulleres que 

presentan un maior descoñecemento ou dependencia das mesmas coa 

implicación do voluntariado dixital.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración que dende o Goberno se fai das accións desenvolvidas 

de cara a conquerir o obxectivo de “Estimular un crecemento máis rápido 

no coñecemento e uso das novas tecnoloxías por parte das mulleres, 

especialmente das do rural,  e diminuír a fenda dixital existente en relación 

cos homes ”e durante os anos de vixencia do VI Plan de igualdade? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  José Manuel Pérez Seco 

  Abel Losada Alvarez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

79587



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 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 11:16:46 

 
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 11:16:51 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 11:16:55 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 11:17:02 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 11:17:07 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 11:17:11 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 11:17:15 

 

79588



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 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

Tal e como recolle o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 

aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 

Galicia, en materia de igualdade no seu artigo 67, “os plans de igualdade serán 

obrigatorios para a Administración autonómica, os seus organismos autónomos, 

as sociedades públicas, as sociedades públicas, as fundacións do sector público 

autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da 

Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos 

orzamentos da Comunidade Autónoma que, ao careceren de personalidade 

xurídica, non estean formalmente integrados na Administración da Comunidade 

Autónoma”. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Contan todos os entes autónomos dependentes da Xunta de Galicia  cun plan de 

igualdade? 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O parque español de vivendas ten unha antigüidade media superior aos 

40 anos, polo que pertence a unha época na que pouco ou nada 

preocupaba a falla de auga e a eficiencia no consumo.  

 

A falla de chuvias, e a consecuente seca, non está reducindo o consumo 

medio de auga dos fogares. No 2014, último ano do que se conta con 

datos oficiais, se reflectía un aumento no consumo medio dos galegos e 

galegas ata os 129 litros por habitante e día, sendo a media nacional de 

130 litros. Este incremento, tamén no ámbito nacional, achácase ao 

crecemento da poboación residente e ó aumento do turismo, así como 

ós malos hábitos das persoas consumidoras e o propio deterioro das 

infraestruturas que canalizan a auga, públicas e particulares.  I é que a 

crise económica obrigou a recortar a inversión nos orzamentos xerais, o 

que impediu modernizar unhas instalacións envellecidas e non 

axeitadas para o preciso aforro de auga.  

 

Existe outro dato importante e que fai referencia a que na comunidade 

se escaparon da rede 39.700 millóns de litros de auga no 2014. Polo 

tanto un 16 % da auga que circula polas tubaxes municipais se perde 

ben por avarías ou fugas. Cifra á que hai que sumarlle a auga das perdas 

dentro das instalacións particulares pero que son difíciles de rexistrar e 

detectar. 

 

A auga é un ben  demasiado prezado como para perder tantos millóns 

de litros na rede e as medidas de optimización do recurso son cada vez 

máis necesarias porque as secas en Galicia están aquí para quedarse.  

Que o novo Plan estatal de vivenda, que xa contempla entre os novos 

obxectivos 10 programas distintos, inclúa, dentro do “Programa de 

fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en 

vivendas” como outra das actuacións previstas para seren 

subvencionables a mellora en seguridade e eficiencia das redes de 
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subministro de auga, parece fundamental. Especialmente cando isto 

mellorará á sustentabilidade e respecto ó medioambiente así  como 

favorecerá a eficiencia na explotación e consumo dun recurso natural 

cada día máis escaso como é a auga. 

 

Un problema, o da escaseza da auga, froito das consecuencias do 

cambio climático, que ten posicionado a esta comunidade galega nunha 

situación de alerta inédita ante a seca, e ante a que é preciso responder 

con novas medidas preventivas e de eficacia no uso dos recursos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comparte este Goberno a necesidade de inclusión no Programa de 

fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas, 

a mellora en seguridade e eficiencia das redes de subministro de auga?  

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel 

Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia Vilán Lorenzo, 

Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Cando as políticas de igualdade non só non avanzan, se non que 

retroceden, as persoas que máis padecen, son as máis vulnerables. 

 

E cando falamos de igualdade,  vémonos na obriga a falar de mulleres. 

E son aquelas que residen máis illadas, e no rural, as que se atopan nun 

estado de maior vulnerabilidade. E o crecente despoboamento das áreas 

rurais, constatado ano a ano nas diferentes estatísticas do IGE obriga a 

poñer todos os esforzos, por parte da Xunta de Galicia, na situación  

destas mulleres do rural galego. 

 

Tendo en conta o proceso de urbanización cada vez máis acelerado e a 

pirámide demográfica inversa galega, o mantemento da poboación 

activa, dinámica e próspera no eido rural é esencial para a fixación da 

poboación, conservación do medio ambiente e relevo xeracional. En 

todos eses ámbitos, a muller representa un papel máis que relevante. 

Non obstante, malia a relevancia da muller, esta atópase 

infrarrepresentada, fóra dos espazos de toma de decisións, 

invisibilizada e con máis dificultades para o acceso ao mercado laboral 

en comparación cos homes. 

 

Así mesmo, as mulleres que habitan nas zonas do rural, tanto en 

Galicia,  en España, como no resto dos Estados Membros da Unión 

Europea (UE), non constitúen un grupo homoxéneo nin moito menos. 

As súas particularidades, como as súas diferentes situacións persoais, 

socioeconómicas, laborais, necesidades e contribucións á sociedade en 

xeral, varían moito entre os distintos lugares, rexións e Estado.  
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Polo tanto, non existe unha única estratexia a seguir, senón que cada 

lugar ten as súas particularidades, aínda que todas comparten, ou 

deberían de compartir, os mesmos eixes estratéxicos e principios.  

 

 Os diferentes plans, tanto os impulsados polo Goberno do Estado, 

como pola Xunta de Galicia, teñen que traballar para mellorar a 

situación da muller no ámbito rural en todos os aspectos, e atender a 

esas singularidades manifestas dun modo particular. 

 

Por isto o Grupo Parlamentario Socialista entende que é preciso 

desenrolar algún tipo de ferramenta que poña especial atención e 

garanta os dereitos das mulleres que viven no medio rural, a fin de 

favorecer e promover, en particular, a súa  incorporación á vida laboral, 

garantir o seu acceso á formación e a súa participación no 

desenvolvemento sostible do seu entorno. 

 

Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e os deputados que 

asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comparte o Goberno galego a idea de ter que traballar para mellorar a 

situación de maior vulnerabilidade da Muller do ámbito rural, e atender 

a súas singularidades manifestas? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, Luis Manuel Alvarez 

Martínez, Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintela e Noela 

Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e 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 violencia de xénero segue a ser un dos principais problemas da nosa 

sociedade. 

 

As medidas de concienciación e sensibilización parecen insuficientes para 

reverter esta situación, xa que os casos que seguen a acontecer revelan a 

gravidade dun problema que afecta a homes e mulleres de todas as 

condicións  sociais, culturais e xeracionais. 

 

Recentemente foi aprobada na Comisión Non Permanente para a Igualdade 

e para os Dereitos das Mulleres unha ponencia que foi elevada ao Senado e 

na que todos os grupos parlamentarios mostramos o noso consenso. 

 

Neste documento reflíctense moitas cuestións, medidas e protocolos que 

entendemos son precisos pór en marcha e coa máxima celeridade para a 

mellora na prevención, atención das vítimas e erradicación do problema da 

violencia de xénero. 

 

No tocante a atención as vítimas fíxose fincapé no importante da formación 

de todos e todas as axentes implicados na atención as vítimas, así como aos 

fillos e fillas, vítimas tamén da violencia exercida sobre as súas nais. 

 

Entendemos que esta formación ten que ser apoiada e aplicada de forma 

conxunta e con carácter transversal. 

 

Son moitos os e as profesionais que forman parte da cadea de atención ás 

vítimas, xuíces e xuízas, avogados e avogadas, fiscais, traballadores ou 

traballadoras sociais, enfermeiras e enfermeiros, médicos ou médicas, 

psicólogos e psicólogas, policías, … 
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Por todo isto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos e das 

profesionais implicadas na atención ao conxunto de vítimas da violencia de 

xénero, máis alá do ámbito educativo? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 
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   Noela Blanco Rodríguez 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A N-554 que transcorre enteiramente polo concello de Vilaboa, foi 

reformada recentemente polo Ministerio de Fomento para incrementar a 

seguridade viaria. 

 

Melloras como beirarrúas, novos trazados en moitos tramos antes 

perigosos, semáforos e pasos de cebra que contribúen a unha circulación 

máis pausada e mellor accesibilidade para as persoas usuarias. 

 

No decurso da obra, despois de varias modificacións do proxecto inicial, o 

concello puxo en coñecemento da Xunta de Galicia a súa intención de pedir 

o traslado da competencia sobre esta estrada á titularidade autonómica. 

 

Logo de varias conversas, xa na pasada lexislatura, o Goberno galego 

accedeu a esta petición e comprometeuse a pedir este traslado ao Ministerio 

de Fomento. 

 

Pasado xa  tempo dende este acordo, as deputadas e o deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Solicitou o Goberno de Galicia do Ministerio de Fomento o traslado da 

titularidade da N-554 á Xunta de Galicia?  

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

        Raúl Fernández Fernández 

        Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Concepción Burgo López, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, Abel Losada Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e 

adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da 

Administración pública. 

 

A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das 

tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías 

virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación 

de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa 

familiarizadas e presentes moitas delas en  diversos organismos 

dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais. 

 

A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable, 

así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no 

seguimento dos expedientes. 

 

Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con 

numerosas queixas, coma é  o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura 

Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos 

os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas 

tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de 

Pontevedra.  
 

Son moitos os  técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que 

veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que 

relacionamos a continuación: 

 

 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de 

trazabilidade). 
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 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico 

asignado. 

 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.  

 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre 

administracións. 

 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala 

recepción dun informe negativo. 

 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio 

dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe. 

  

O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na 

tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta 

de transparencia, gastos engadidos para o administrado,  e ineficacia total 

na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a 

iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio. 

 

Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da 

vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de 

Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores 

que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse 

con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta 

claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar 

arruinado.  

 

Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados, 

senón para todos e todas. 
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Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser 

solventadas con carácter de urxencia, e por iso as deputadas e os deputados 

que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten pensado o Goberno galego implantar a tramitación electrónica 

de expedientes que permita a súa trazabilidade en toda a Administración 

pública? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Abel Losada Alvarez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Xoaquín 

Fernández Leiceaga, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, María Dolores Toja Suárez e José Manuel 

Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 

20 anos caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 

16,4 % do 2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A 

principios deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba 

esa idade, na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades. 

  

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Coruña? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, Concepción Burgo López e José Antonio 

Quiroga Díaz, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60% dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Lugo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Raúl Fernández 

Fernández, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades. 

  

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Ourense? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada 

Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Pontevedra? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel 

Pérez Seco,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Ferrol? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:20:45 

 
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:20:51 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 18:20:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Xoaquín 

Fernández Leiceaga,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 

 

 

 

 

 

 

 

79614



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 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Santiago? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:24:45 

 
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:24:52 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 18:24:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Abel Losada 

Alvarez,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Vigo? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:25:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:25:14 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 18:25:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Segundo determinou a OMS no ao 2002, os coidados paliativos son os 

coidados de pacientes e familias con enfermidades cunha expectativa de 

vida limitada en etapas avanzadas que presentan moitos problemas e 

necesidades físicas, sociais, psicolóxicas e espirituais. Os coidados 

paliativos: alivian a dor e os outros síntomas; respectan a vida, e 

contemplan a morte como un proceso natural; non tentan precipitar nin 

atrasar o momento da morte; integran os aspectos psicolóxicos, sociais 

e espirituais da atención ao paciente; ofrécenlle ao paciente un soporte 

que lle permita vivir tan activamente como sexa posible, ata a súa 

morte; ofrécenlle á familia un soporte que lle axude a encarar o 

sufrimento do paciente e do seu propio duelo; utilizan un enfoque de 

equipo para responder as necesidades do e da paciente e da súa familia, 

incluíndo o acompañamento psicolóxico do duelo, de ser necesario; 

pretenden mellorar a calidade de vida e poden tamén influír 

favorablemente sobre o curso da enfermidade; poden aplicarse nun 

estadio temperán da enfermidade, paralelamente a outras terapias 

enfocadas a prolongar a supervivencia (por exemplo, a quimioterapia 

ou a radioterapia); son igualmente compatibles coas probas necesarias 

para diagnosticar e tratar mellor as complicacións da enfermidade. 

 

As instalacións da ampliación do CHUOU, consistente na execución 

dun novo bloque de hospitalización, dunha área de servizos xerais e a 

ampliación e dotación de aparcadoiro (tanto para o persoal do centro 

sanitario como para o resto da cidadanía), puxéronse en marcha unha 

vez rematadas as obras en outubro de 2017 (cun retraso dun ano e sete 

meses a respecto da data prevista), e de que o Concello de Ourense 

concedese a licenza de ocupación e apertura do novo edificio de 

hospitalización.  
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A nova localización da Unidade de Coidados Paliativos do CHUOU, 

que foi trasladada dende o hospital Santa María Nai ao Cristal dentro 

do proceso de recolocación motivado pola apertura do novo edificio 

de hospitalización, non é segundo denunciaron recentemente 

traballadores e traballadoras do servizo, a máis axeitada para estes 

pacientes. Aseguran que as habitacións que ocupan, que antes eran 

unha unidade de Medicina Interna, presentan carencias e unha perda 

da calidade asistencial evidente tanto para os e as pacientes como para 

os familiares que lles acompañan: os baños das habitacións son 

pequenos, as portas non pechan ben, ventás que deixan pasar a luz co 

que se dificulta ou descanso... A nova situación dificulta o descanso 

dos e das pacientes, xa que polos corredores pasan carros de comida 

ou de roupa cara a parte nova.  

 

Ademais tras este traslado reduciuse unha enfermeira e unha auxiliar 

nesta unidade. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da nova unidade de coidados 

paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:56:00 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 18:56:22 

 
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:56:27 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Antonio Mouriño Villar, Marta Novoa 
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Pleno. 
 
En decembro do 2017 a Consellería de Infraestruturas e Vivenda presentou 
publicamente o observatorio da Vivenda de Galicia (OVG), destinado a servir de apoio 
aos axentes públicos e privados que interveñen neste sector. Un espazo de 
intercambio de información, propostas e comunicación do sector. 
 
 
Por todo o exposto, os deputados  e deputadas asinantes formulan as seguintes 
preguntas orais en Pleno: 
 
-Que traballos desenvolve ou vai desenvolver o Observatorio da Vivenda de Galicia e 
de que maneira os resultados se poñerán á disposición dos cidadáns de Galicia? 

 
 
 

 
Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 31/01/2018 10:41:57 

 
Martín Fernández Prado na data 31/01/2018 10:42:07 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/01/2018 10:42:38 

 
Marta Novoa Iglesias na data 31/01/2018 10:42:51 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/01/2018 10:43:16 

 
Gonzalo Trenor López na data 31/01/2018 10:44:14 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/01/2018 10:45:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa ao incremento da factura de luz dos galegos e galegas por 

obrigar o goberno central a cargar o canon eólico e ás actuacións que ten pensado 

impulsar o Goberno galego. 

 

O martes 30 de xaneiro de 2018 o BOE recolle a Galiza como unha das 

comunidades na Orde ETU66/2018, do 26 de xaneiro, do Ministerio de Enerxía, 

Turismo e Axenda Dixital para a determinación de tributos autonómicos.  

A lei do sector eléctrico en vigor dende 1997 abría a porta a encarecer a tarifa 

nunha autonomía ou concello no caso de contar con tributos sobre o sector. Unha 

posibilidade que se converteu en imposición coa reforma impulsada en 2013, que abría 

a posibilidade a pagar máis polo peaxe de acceso que fixa o Goberno para todos os 

consumidores polo uso das redes eléctricas. A lei contemplaba que “en caso de que as 

actividades ou instalacións destinadas ao subministro eléctrico foran gravadas, directa 

ou indirectamente, con tributos propios das CCAA ou recargas sobre os tributos 

especiais, á peaxe de acceso engadiráselle un suplemento territorial que cubrirá a 

totalidade do sobrecusto provocado por ese tributo ou recargo e que deberá ser abonado 

polos consumidores ubicados no ámbito territorial da respectiva comunidade 

autónoma”. 
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Xa no seu día o nacionalismo galego alertou sobre a cuestión sinalando a 

marxinación que supuña impedir que territorios excedentarios non poidamos 

desenvolver unha política enerxética propia e que discriminaba negativamente aos 

territorios que soportan as instalacións de xeración, o que implica que as comunidades 

que teñen que soportar os custos sociais e medioambientais da xeración eléctrica, no 

canto de verse recompensadas, vense prexudicadas dobremente. 

As novas coñecidas nos últimos días constitúen unha clara discriminación dos 

consumidores e consumidoras galegas e unha mostra máis da submisión do goberno 

galego ao central en materia de política enerxética así como a insuficiencia das 

negociacións que o goberno dixo manter co Estado. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral ante o Pleno: 

Que ten pensado facer o Goberno galego para evitar que as persoas 

consumidoras de electricidade en Galiza vexan un incremento aínda maior da súa 

factura por mor do canon das eólicas? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 
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Ana Pontón Mondelo 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2018 12:25:20 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2018 12:25:25 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2018 12:25:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2018 12:25:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2018 12:25:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2018 12:25:32 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa 
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Pleno. 
 
Mediante a orde do 23 de agosto do 2017 a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a 
través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, creou unha liña específica de axudas 
para a instalación de ascensores naqueles edificios de tipoloxía residencial colectiva 
que carecen do mesmo; axudas tamén aplicables a vivendas unifamiliares e dúplex, así 
como á instalación de salvaescaleiras e outros aparellos destinados a eliminar os 
problemas de accesibilidade. 
 
Destas axudas, que poden chegar ata o 60% do orzamento subvencionable cun 
máximo de 35.000 euros, sempre segundo a situación da edificación e o número de 
vivendas da mesma, poden ser beneficiarios as comunidades de persoas propietarias e 
persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas, de dúplex e edificios de 
tipoloxía residencial colectiva ou dunha vivenda unifamiliar que cumpran os requisitos 
económicos de ingresos establecidos. As unidades de convivencia non superarán 3,5 
veces o IPREM coa ponderación prevista segundo as distintas situación das mesmas. 
 
 
Por todo o exposto, os deputados  e deputadas asinantes formulan a seguinte 
pregunta oral en pleno: 
 
-Que balance fai a Xunta de Galicia dos resultados da primeira convocatoria de axudas 
para a instalación de ascensores, e cales son as previsións nesta materia para o ano 
2018? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 31/01/2018 12:33:19 

 
Martín Fernández Prado na data 31/01/2018 12:33:29 
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Jacobo Moreira Ferro na data 31/01/2018 12:33:44 

 
Marta Novoa Iglesias na data 31/01/2018 12:34:31 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/01/2018 12:34:44 

 
Gonzalo Trenor López na data 31/01/2018 12:35:01 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/01/2018 12:35:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do  disposto no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

Despois dos lumes que asolaron Galiza no ano 2017, moitos lugares de pendente 

elevada necesitaban dun plan urxente de restauración antes de que viñeran as 

choivas, sobre todo despois de confirmarse o que tódalas previsións dicían: que 

as escorrentías do inverno, lavarían cinza das ladeiras e estas pararían nos cauces 

hidrolóxicos. 

Foron moitas as organizacións e plataformas que deron conta de que se precisaba 

unha labor de rexeneración e contención da cinza canto antes.  

A Xunta volve a usar o método do “Heomulching” ou acolchado con palla, sobre 

todo en zonas que son visibles pola poboación, aínda que non faga falta. 

No distrito XIII (comarca de Trives-Caldelas) atópase a empresa Tragsa 

ocupando a base helitransportada de San Xoán de Río para facer estes labores de 

restauración. 

 

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 
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Posúe a empresa Tragsa permiso de cesión das instalacións públicas da 

Consellería de Medio Rural para facer uso delas? 

 

Santiago de Compostela, a 31 de xaneiro de 2018 

 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 31/01/2018 12:52:18 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 31/01/2018 12:52:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputada e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, sobre a cobertura do servizo de asistencia psicolóxica a mulleres en 

situación de violencia machista nos xulgados de Galiza. 

 

O convenio asinado pola Vicepresidencia da Xunta de Galiza e o Colexio 

Oficial de Psicoloxía de Galiza (COPG) para prestar asistencia ás mulleres en situación 

de violencia machista nos xulgados galegos rematou en xaneiro de 2018, apenas tres 

meses despois de ser asinado por razóns supostamente orzamentarias.  

Neste senso, a Xunta anunciou que asumirá a prestación deste servizo a través 

da contratación directa de profesionais da Psicoloxía, no concreto sete. Porén, no tempo 

entre a finalización do convenio e as novas contratacións o servizo fica baleiro e, polo 

tanto, as mulleres que o precisen non poderán ser atendidas pois as oficinas nas que se 

prestaba esta atención estarán pechadas.  

A atención psicolóxica das mulleres en situación de violencia machista aparece 

recollida na Lei 11/2007 de prevención e tratamento integral da violencia de xénero así 

como no Estatuto da vítima. Supón un dereito e un servizo fundamental para a atención 

e acompañamento das mulleres, especialmente, durante o proceso xudicial.  
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Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno? 

Que medidas prevé adoptar o Goberno galego para garantir a atención 

psicolóxica das mulleres en situación de violencia machista nos xulgados mentres non 

se procede á contratación directa de 7 profesionais anunciada pola Xunta? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2018 13:48:08 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2018 13:48:14 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2018 13:48:15 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2018 13:48:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2018 13:48:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2018 13:48:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez e 

Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

 

A sentenza 149/2017 do Tribunal Constitucional, de 18 de decembro de 2017, 

ditada no recurso de amparo 5542-2016 promovido por dúas traballadoras 

interinas da entón Consellería de Traballo e Benestar, co obxecto de garantir e 

reclamar a conciliación da súa vida laboral e familiar mediante a permuta de 

localidade dos seus postos de traballo, recoñece a ambas traballadoras este 

dereito, tal e como fixera en primeira instancia o Xulgado do Social núm. 2 de 

Ourense o 25 de marzo de 2014. Entenden estas sentenzas contrario ao dereito 

das traballadoras os pronunciamentos da Xunta de Galicia que impedían esta 

permuta de postos de traballo. 

 

 

Estas resolucións xudiciais invocan a propia doutrina do Tribunal de Xustiza da 

Unión Europea (TXUE) ao interpretar a cláusula 4.1 da Directiva 1999/70/CE, 

do Consello, do 28 de xuño de 1999, considerando que os traballadores con 

contrato de duración determinada non poden, sen que exista algunha 

xustificación obxectiva, ser tratados de maneira menos favorable que os 

traballadores fixos que se encontran nunha situación comparable.  

 

 

Por iso o Tribunal Constitucional recoñece en amparo ás traballadoras temporais 

da Xunta de Galicia que impugnaron as decisións da entón Consellería de 

Traballo o seu dereito  ás permutas solicitadas, ao apreciarse que o artigo 17 do 

V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia –que limita o 

dereito de permuta aos traballadores fixos– debe interpretarse conforme á 

normativa comunitaria que proscribe as diferenzas de trato inxustificadas entre o 

persoal fixo e o temporal. 

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 
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Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato 

entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais conforme á doutrina 

do Tribunal de Xustiza da Unión Europea? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 16:17:50 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 16:18:06 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 31/01/2018 16:18:13 
 

Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 16:18:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez 

Seco e José Antonio Quiroga, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

 

O 23 de marzo de 2017, o Consello da Xunta aprobou un documento elaborado 

pola Consellería do Medio Rural para fixar poboación no rural dotado con 230 

millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, 

innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, 

impulso da cooperación e remuda xeracional.  

 

 

Segundo manifesta o Goberno, o Plan xira arredor de seis grandes eixes, a través 

de 23 medidas, coa previsión de crear uns 3.000 empregos directos no agro 

galego e a posta en valor de case 330.000 hectáreas dende o punto de vista 

agrogandeiro e forestal no período 2017-2020. 

 

 

Sendo o seu principal obxectivo a cohesión territorial e o mantemento da 

poboación, apoiando os modelos de negocio no rural, tanto a través do 

aproveitamento dos seus recursos endóxenos (agrogandeiro e forestal) como dos 

novos eidos de negocio. Busca tamén acadar un desenvolvemento territorial 

equilibrado das economías e comunidades rurais e a creación e conservación do 

emprego. 

 

Por iso a deputada e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Cal foi a execución da partida ou partidas destinadas a este plan no ano 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 16:50:06 
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/01/2018 16:50:13 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/01/2018 16:50:22 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 31/01/2018 16:50:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nas sete principais cidades de Galicia había abertas oficinas de 

atención psicolóxica a vítimas de violencia machista. Este servizo 

cubríase, en fase de probas, mediante un convenio co Colexio Oficial 

de Psicoloxía de Galicia ata o de agora, pero nestes días soubemos que 

Vicepresidencia decidiu sacar a concurso as 7 prazas, asumindo entón a 

súa xestión. 

 

Ocorre que o convenio remata neste mes de xaneiro, polo que haberá un 

tempo ata a contratación directa dos e das profesionais por parte da 

Xunta de Galicia (e que o Goberno non é capaz de cuantificar), no que 

as oficinas xudiciais de apoio non estarán operativas. O que preocupa 

fondamente a este grupo parlamentario. 
 

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas 

dependencias xudiciais ten que ser cuestión prioritaria, tal e como 

recolle especificamente a Lei orgánica de 2004. Non obstante, en 

Galicia só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a Muller, en 

Vigo e en A Coruña e, pese ao avance que supuxo o servizo de oficinas 

de psicólogos, agora os xulgados quedarán sen elas. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Canto tempo prevé o Goberno galego que vai tardar en implantar o 

procedemento de contratación directa dos e das profesionais das 

oficinas de atención psicolóxica a vítimas de violencia machista? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 18:58:52 

 
María Luisa Pierres López na data 31/01/2018 18:58:57 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 18:59:01 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 18:59:06 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 18:59:11 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a 

resposta oral en Pleno, sobre a cancelación do contrato para a organización dos actos 

nas Feiras do libro internacionais para 2018. 

 

Con data do 28 de setembro de 2017 a Xunta de Galiza autorizou o inicio do 

proceso de licitación do contrato de servizos de organización dos actos a desenvolver 

pola Consellaría de Cultura, Educación e O.U. nas feitas do libro internacionais de 

2018. No concreto 5 lotes que se corresponden coas feitas de Bologna, Barcelona, 

Frankfurt, Guadalajara (Mexico) e Bos Aires. O proceso contaba cun orzamento de 

licitación de 157.024,80 euros, IVE excluído.  

Os pregos coas cláusulas administrativas e prescricións técnicas foron aprobados 

polo órgano de contratación correspondente o 31 de outubro de 2017 e a publicación do 

procedemento tivo lugar no DOG núm. 212, do 8 de novembro de 2017 rematando o 

prazo de presentación das ofertas o 23.11.2017.  

Porén, en decembro a Secretaría Xeral de Cultura dirixiu un escrito ao órgano de 

contratación para solicitar a suspensión do expediente de contratación de catro dos cinco 

lotes. En concreto, todos agás o de Bos Aires (Arxentina).  

Na súa argumentación a Secretaría Xeral de Cultura responsabiliza da decisión 

ao “crecente desinterese dos axentes implicados na participación destas feiras, 
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fundamentalmente do sector editorial” cuestión que afirman ter “corroborado en 

recentes reunións mantidas entre a Administración autonómica e representantes do 

mundo editorial (principalmente coa Asociación Galega de Editoras) […] que fai que o 

forte investimento que realiza a Administración autonómica para conseguir os 

obxectivos marcados pola Administración carezan de sentido”.  

Cómpre lembrar que a AGE abrangue o 90% da produción editorial galega e que 

a Xunta de Galiza ten, de acordo coa Lei do libro e da lectura de Galiza, aprobada en 

2006, a obriga de “fomentar a asistencia das empresas galegas do sector do libro e dos 

creadores e creadoras a feiras ou exposicións que se desenvolvan fóra do seu ámbito 

territorial, incluídos os certames internacionais” así como de “realizar unha política de 

apoio para a apertura de novos mercados do libro galego” (artigo 18).  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

- Pensa o Goberno galego cumprir coas súas obrigas legais de acordo co 

disposto na Lei 17/2006 do libro e da lectura de Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 11:14:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 11:15:02 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 11:15:03 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 11:15:06 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 11:15:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 11:15:10 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a 

resposta oral en Pleno. 

 

Durante anos veciñanza, asociacións locais e organizacións políticas 

reivindicaron a construción primeiro e a apertura despois dun Centro de Saúde no barrio 

do Couto, en Ourense. Trátase dun barrio con moita poboación e necesidades evidentes 

de mellora na proximidade de atención sanitaria, para alén das necesidades de 

desconxestión doutros centros de saúde próximo. Malia todo isto, diferentes atrancos e a 

falta de vontade política da Xunta de Galiza e outros axentes dificultaron a súa apertura 

ao público mesmo aínda estando en risco de perder a parte de axudas europeas que 

contribuíran á súa edificación. 

Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un 

adiamento malia os anuncios públicos previos. Na altura, a Xerencia de Xestión 

Integrada do Servizo Galego de Saúde de Ourense volvía dar marcha atrás ao non ter a 

licencia de ocupación nun novo episodio de demora.  

Finalmente, na última semana de novembro de 2017 o Centro de Saúde abriu as 

súas portas. Porén, a falta de planificación e improvisación da Xunta repercutiu en 

saturación na administración e molestias para as persoas usuarias do Couto e de Nóvoa 

Santos porque mudaron automaticamente ás persoas adscritas a profesionais que agora 

se desprazaban ao novo centro. A administración dedicouse a enviar cartas a usuarios e 
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usuarias do Centro de Saúde de Nóvoa Santos (Xoán XXIII) indicándolles que como o 

seu médico ou médica se trasladaba ao Couto pasarían a ser atendidas alí ou ben debía ir 

mudar de profesional. A administración non fixo unha boa planificación da apertura e 

derivou en casos, por exemplo, de pais e nais de crianzas que vivindo no Casco Vello 

tiveron que ir facer cola ao Centro do Couto, afastado da que debera ser a súa zona, para 

seguir sendo atendidos en pediatría en Xoán XXIII porque a Xunta mudou ás persoas 

usuarias automaticamente ao desprazarse a persoa profesional de Pediatría ao novo 

centro. No lugar de consultar ás persoas afectadas e facilitar a elección ou explicar o 

cambio e trasladar a atención a outro ou outra Pediatra, a administración actuou con 

política de feitos consumados.  

Doutra banda, pasados uns meses non acaban de darse por superadas outras 

eivas como filtracións de auga e problemas coa calefacción. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Considera a Xunta de Galiza que levou a cabo as actuacións precisas para 

ofrecer aos e ás ourensás un centro de saúde de primeira no barrio do Couto? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 12:25:30 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 12:25:37 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 12:25:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 12:25:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 12:25:43 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 12:25:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada 

e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

A lingua galega ten unha importante presencia histórica no Bierzo, 

proba disto é o crecemento do alumnado de galego que neste curso 

ascende a máis de 1.100 estudantes. 

 

Pero o certo é que a ensinanza non é suficiente, a lingua galega necesita 

a posta en marcha dunha estratexia de promoción e de impulso do seu 

uso, tanto entre a  poboación como nas administracións e medios de 

comunicación, para á que se necesita a colaboración dos gobernos de 

Castela León e de Galicia, e tamén dos entes locais do Bierzo. 

 

Neste senso, o colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo acaba de propor 

a firma dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Junta 

de Castela e León e o Consejo Comarcal do Bierzo para promocionar o 

uso do galego nos entes locais bercianos que non teñen os medios 

suficientes para facelo por se sós.  

 

Esta unión de esforzos e de colaboración entre institucións faría posible 

crear un servizo lingüístico interadministrativo para facer labores de 

promoción do galego ca elaboración dos materiais lingüísticos 

necesarios para introducir a lingua galega no traballo habitual, así como 

organizar e coordinar cursos de galego para o persoal administrativo, 

realizar páxinas web institucionais en lingua galega, recuperar a 

toponimia tradicional en galego ou coordinar a promoción turística no 

Bierzo en galego, entre outras accións posibles.  

 

O colectivo cultural Fala Ceibe tamén cre necesario a recompilación do 

dereito do Bierzo occidental, recompilación que debería facerse en 

galego. 

 

79643



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 

En definitivo, que as institucións colaboren para levar adiante un 

proceso de normalización lingüística. 

 

Consideramos que esta é unha proposta moi interesante por canto 

Galicia debe impulsar a lingua galega alí onde se fale, e ademais a 

colaboración entre a Xunta de Galicia e a Junta de Castela e León non é 

unha novidade porque xa firmaron un protocolo de colaboración para a 

promoción da ensinanza do galego que leva funcionando moitos anos. 

Por outra parte, a Lei de Normalización Lingüística impón a obriga ao 

goberno galego de protexer, e polo tanto tamén de impulsar, a lingua 

galega falada nos territorios limítrofes coa Comunidade.  

 

Ademais de todo o exposto, o secretario xeral de Política Lingüística 

manifestou hai uns meses publicamente a súa vontade, e a do goberno 

galego, de traballar para impulsar a normalización do galego no Bierzo, 

e a necesidade de que sexa unha lingua de uso máis alá do ámbito 

educativo. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que accións está a levar a cabo o goberno galego para impulsar o uso 

do galego no Bierzo fóra do ámbito educativo? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/02/2018 12:55:15 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/02/2018 12:55:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada 

e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

A lingua galega ten unha importante presencia histórica no Bierzo, 

proba disto é o crecemento do alumnado de galego que neste curso 

ascende a máis de 1.100 estudantes. 

 

Pero o certo é que a ensinanza non é suficiente, a lingua galega necesita 

a posta en marcha dunha estratexia de promoción e de impulso do seu 

uso, tanto entre a  poboación como nas administracións e medios de 

comunicación, para á que se necesita a colaboración dos gobernos de 

Castela León e de Galicia, e tamén dos entes locais do Bierzo. 

 

Neste senso, o colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo acaba de propor 

a firma dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Junta 

de Castela e León e o Consejo Comarcal do Bierzo para promocionar o 

uso do galego nos entes locais bercianos que non teñen os medios 

suficientes para facelo por se sós.  

 

Esta unión de esforzos e de colaboración entre institucións faría posible 

crear un servizo lingüístico interadministrativo para facer labores de 

promoción do galego ca elaboración dos materiais lingüísticos 

necesarios para introducir a lingua galega no traballo habitual, así como 

organizar e coordinar cursos de galego para o persoal administrativo, 

realizar páxinas web institucionais en lingua galega, recuperar a 

toponimia tradicional en galego ou coordinar a promoción turística no 

Bierzo en galego, entre outras accións posibles.  

 

O colectivo cultural Fala Ceibe tamén cre necesario a recompilación do 

dereito do Bierzo occidental, recompilación que debería facerse en 

galego. 
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En definitivo, que as institucións colaboren para levar adiante un 

proceso de normalización lingüística. 

 

Consideramos que esta é unha proposta moi interesante por canto 

Galicia debe impulsar a lingua galega alí onde se fale, e ademais a 

colaboración entre a Xunta de Galicia e a Junta de Castela e León non é 

unha novidade porque xa firmaron un protocolo de colaboración para a 

promoción da ensinanza do galego que leva funcionando moitos anos. 

Por outra parte, a Lei de Normalización Lingüística impón a obriga ao 

goberno galego de protexer, e polo tanto tamén de impulsar, a lingua 

galega falada nos territorios limítrofes coa Comunidade.  

 

Ademais de todo o exposto, o secretario xeral de Política Lingüística 

manifestou hai uns meses publicamente a súa vontade, e a do goberno 

galego, de traballar para impulsar a normalización do galego no Bierzo, 

e a necesidade de que sexa unha lingua de uso máis alá do ámbito 

educativo. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Como valora a proposta feita polo colectivo cultural Fala Ceibe do 

Bierzo de establecer un convenio de colaboración coa Junta de Castela 

e León para impulsar un proceso de normalización lingüística no 

Bierzo? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/02/2018 12:56:30 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/02/2018 12:56:24 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, relativa á posta en marcha dun plan de viabilidade para a flota 

do cerco para o ano 2018, con medidas que permitan unha xestión normal e faga viable 

a flota. 

 

A flota do cerco vai ter un ano moi complicado despois do reparto realizado en 

Bruxelas e aplaudido polo Ministerio e os responsables do Goberno galego, levando a 

cabo unha rebaixa do xurelo na IXa do 24%, o que supón unha caída de 14.373 

toneladas, implicando que a flota do cerco vai poder pescar un 20,2% menos co que 

pescou no ano 2017.  

Unha enorme redución da principal especie estratéxica para o noso cerco. Hai 

que lembrar que na zona VIIIc, xa tíñamos una cota de xurelo insuficiente, situación que 

se emendou pero que non se deu compensado coa subida do 21%. Nunha especie onde 

todos estábamos convencidos de que estaba en valores de RMS. 

Unha zona a atlántica, IXa, na que contamos cunha ridícula cota de bocarte o 

que fai totalmente dependente a esta flota dunha especie sen regular, o xarda pintada ou 

“cabalón”. 

A situación da xarda, cunha redución do 20%, tamén é preocupante o que aboca 

a este segmento da flota a unha situación insostíbel. Lembremos que do cupo outorgado 
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de 30.700 toneladas ó Estado español vese reducido polas multas de sobrepesca do 

2009/2010 a diminuír o seu dereito de cota en 5.544 toneladas, seguindo a pagar de 

forma lineal tanto quen realizou sobrepesca como quen realizou una pesqueira con 

medidas de control tanto nas cotas diarias, como nos días de actividade. 

A todo este drama hai que engadirlle o peche da pesqueira da sardiña das augas 

ibéricas, a redución da cota e as diversas medidas implementadas para xestionar este 

recurso nas divisións CIEM VIIIc e IXa, sen que existan medidas paliativas, como as 

levadas a cabo para a flota lusa ou andaluza.  

A situación é que verán reducidas de forma moi significativa as posibilidades de 

pesca desta flota, sen que encontremos no horizonte compromisos para buscar 

alternativas. 

 

Estas son as razóns que levan a formular a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da 

flota do cerco para o ano 2018? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 13:29:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 13:29:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 13:29:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 13:29:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 13:29:17 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 13:29:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para 

resposta oral en Pleno, relativa ás medidas a adoptar para que a flota galega poida 

realizar a súa actividade nas mesmas condicións que outras do Cantábrico. 

 

Ven de publicarse unha resolución do 25 de xaneiro da Secretaría Xeral de 

Pesca, pola que se establece a apertura da pesquería da cabala para o ano 2018, para 

os buques de outras artes distintas ao arrastre e cerco no Cantábrico noroeste, con 

porto base en Guipúscoa e Biscaia, onde se pode comprobar as grandes diferencias 

que supón o actual reparto dunhas flotas con respecto a outros, sendo as galegas as 

mais prexudicadas. 

Así, neste 2018, aplicándolle a redución que sufriu o reparto de cotas na UE 

do 20%, correspóndelle a estas dúas provincias a cantidade provisional de 3.869.081 

quilos, sendo autorizada a súa actividade a partir do 26 de xaneiro de 2018. O ano 

pasado correspondéronlle 5.048.607 quilos, comezando a súa actividade o 01 de 

xaneiro de 2017. 

Cantabria, o ano pasado obtivo unhas 3.009.188 quilos, comezando a súa 

actividade o 27 de febreiro e establecendo un reparto lineal de 3.000 quilos por 

tripulante enrolado. Non contemplou porcentaxe por pesca accidental. 
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Ese mesmo ano o noso País, por iniciativa do presidente da Federación de 

confraría de Lugo, dividiron a cota por provincias, correspondéndolles: 

 Lugo. 694.857 quilos, comezando a súa actividade o 20 de 

marzo con un reparto de 2.000 quilos por tripulante semana. 

 A Coruña: 828.091 quilos, iniciando a súa actividade o 20 de 

marzo con unha cota de 2.000 quilos tripulante semana. Deixándolle unha 

porcentaxe do 15% para pesca accidental e no establecendo un tope de 300 

quilos por embarcación e semana. 

 Pontevedra: 572.427 quilos, iniciando a súa actividade o 27 de 

marzo, nunha condicións onde o 50% de dita cota era para a pesca dirixida. 

O resultado final foi que partillamos a fame co criterio de cada quen que se 

zafe. O Goberno galego inhibiuse totalmente do problema e algúns traballaron 

unicamente 5 días mentres outras flotas estiveron todo o tempo que quixeron no 

noso caladoiro, pescando sen ningún tipo de control, vendendo a uns prezos 

espectaculares mentres a flota galega dirixida aplicáselle unhas condicións leoninas 

cuns resultados lamentables. Os que defenderon o seu dereito a poder pescar, pescan 

case todo o ano, algúns sen ningún tipo de restricións, mentres a flota galega ao 

pairo. 

Situación dramática, que ten preocupada a nosa flota, que padecen unha 

negociación, pola que pasaron dunha situación onde a igualdade de barco igual 

dereito de cota, a esta que carecen de dereitos, non poden pescar nas súas augas e 

teñen que padecer que embarcacións iguais poden na campaña facer 10.000 ou 

100.000 euros, en función do país ao que pertenzan. 
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Neste ano 2018 estase repetindo de novo a situación, sen que o Goberno 

galego faga nada por emendalo, máis que xustificar o inxustificable que a igualdade 

de embarcacións existe unha gran desigualdade dependendo ao lugar no que teñas o 

porto base. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte pregunta para resposta 

oral en Pleno:  

Que medidas pensa adoptar para garantir a viabilidade da flota continxentada 

para o ano 2018? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:23:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:24:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:24:08 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:24:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:24:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:24:18 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa ao mantemento en condicións adecuadas das administracións en 

Galiza da Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) así como dos postos de 

traballo precisos a tal efecto. 

 

A Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) é un organismo 

público pertencente á Administración Xeral do Estado español e encárgase da xestión 

do sistema tributario e aduaneiro do Estado, así como daqueles recursos doutras 

entidades públicas e administracións que lle sexa encomendada por lei ou convenio. 

Para estes efectos, aglutina dentro das súas funcións diversas tarefas e servizos, 

fundamentalmente de inspección, xestión e recadación.  

Sendo Galiza neste momento unha das comunidades de réxime común do 

Estado, este organismo ten importancia no noso país ao ser a encargada da recadación 

de boa parte dos impostos dos galegos e galegas, para alén doutras funcións. Trátase, 

polo tanto, dun servizo público que debe dar cobertura ás necesidades de información e 

xestión das e dos galegos en cumprimento das súas obrigas tributarias. Máis aínda, para 

o desenvolvemento destas é fundamental a accesibilidade aos servizos e é indubidábel 

que para asuntos relacionados coas obrigas coa facenda pública, que implican unha 

grande responsabilidade e por veces unha complexidade engadida canto aos 
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procedementos, é preciso garantir a posibilidade da atención presencial ás e aos 

usuarios. 

Con atención á Resolución do 21 de setembro de 2004, da Presidencia da AEAT 

pola que se estabelece a estrutura e organización territorial da Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, recolle o proceso de rexionalización de competencias e 

funcións e aspectos referentes á modernización dos procedementos e estruturas. Neste 

sentido, determínase a disposición dos órganos territoriais da AEAT entre os que están 

as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria para cada unha das Comunidades 

Autónomas e no Anexo 1 relaciónanse estas así como as delegacións que integra e no 

Anexo II as Delegacións especiais. Neste sentido, enuméranse un total de dezaoito 

puntos para o noso país, un mapa que estaría hoxe vixente.  

Porén, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos a observar indicios que fan 

evidente a intención de reducir progresivamente o seu papel, minorando o persoal e o 

seu papel de atención ao público. Neste sentido, amortizando prazas de persoal que se 

xubila ou que concursa para outra vaga, non convocando prazas para estas 

administracións nos concursos ou procedementos de mobilidade que se convocan dentro 

da AEAT o persoal destas administracións tense reducido de forma importante.  

Como resultante deste modo de proceder, as administración despregadas ao 

longo do territorio están a perder o seu papel e nalgúns casos perden funcionalidade 

para a atención ao público. Por exemplo, en Monforte quitaron a unidade de IVE e en 

Betanzos xa non hai unidade de módulos, nin de recadación polo que os contribuíntes 

deben desprazarse a Coruña. Esta tendencia trae consecuencias negativas tanto en 

materia de non cubrición real de postos de traballo repartidos polo territorio como para 

o público, pois perde posibilidades de realizar determinados servizos nunha oficina 

próxima á súa vivenda ou á súa localidade e debe incorrer en máis desprazamentos que 
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non se suplen, en moitos casos, nin pola atención telefónica nin mediante a tramitación 

por internet. 

Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza vele polo mantemento e boa 

calidade dos servizos de atención ao público da AEAT en canto non avancemos nas 

competencias e funcións da ATRIGA.  

 

Por todas estas razóns formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir que non se 

desmantelen as oficinas da AEAT espalladas polo territorio galego? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:42:05 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:42:10 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:42:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:42:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:42:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:42:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral en Pleno. 

 

A empresa “Maderas Iglesias S.A.” que conta con centros de produción  no 

Porriño e Mos. Foi unha das maiores produtoras de tarima flotante do mercado 

internacional e chegou a contar cun cadro de persoal na comarca de mais de 800 

traballadoras/es, sendo a porcentaxe do cadro de persoal do 80% de mulleres. Aínda 

que na actualidade o seu cadro de persoal vise reducido a 253 traballadoras/es, segue 

sendo unha das principais empresas da área de Vigo. 

Nos últimos anos o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos 

concursais, (o primeiro resolto na fase de Preconcurso e o segundo resolto con 

acordo en setembro de 2013). Tamén tiveron que pasar por sete EREs (Expedientes 

de Regulación de Emprego) suspensivos, dos cales soamente en catro houbo acordo 

entre traballadores/as e a empresa. A suma dos procesos provoca que, nalgúns casos, 

certas traballadoras/es xa teñan chegado a máis de 400 días de consumo da súa 

prestación por desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non 

sae adiante e son despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para 

que o ERE fose o máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron 
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oídos xordos aos seus consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa 

aplicación: mentres que hai empregadas e empregados que perden 400 días de 

traballo, outras persoas non chegan a perder ningún. 

Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando que non se respectan 

as condición dos EREs nin o seu calendario pactado, por non ser recoñecidas as  

vacacións e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como 

recoñece a Lei e non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non 

recoñecerlle as horas sindicais algúns membros do comité, etc. 

Con respecto ao salario, en oito anos a subida salarial total foi do 0,75%. 

Actualmente aínda se debe parte da paga de nadal de 2016, a de marzo e a de Xullo 

do 2017,  así como as  irregularidades no pagamento das nóminas, que un mes tras 

outro se ingresan con retraso. Sempre se abonan os  salarios a partir do día 15, 

chegando en algún caso a  pagar as nóminas o día 28. Para os que están de baixa e 

un verdadeiro suplicio, porque sempre o retraso é aínda moito maior. Tendo que 

escoitar despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”. 

Esta situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa 

que nos meses de xuño e xullo do 2015, o persoal xa fixo unha folga de varios días 

alternos para reclamar a débeda dos seus salarios. 

Ao longo deste tempo as traballadoras e traballadores puxeron da súa parte 

todo o que puideron para a continuidade da empresa, pero a situación neste 

momento é insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego. 

Na última rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o 

empresario propuxo o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche 
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da empresa se non se acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma 

parte do modus operandi do dono da empresa. 

O pasado 28 de decembro unha representación do comité de empresa, das 

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego 

con representantes de todos os grupos. E posteriormente integrantes do comité 

mantiveron un encontro co IGAPE. Nesta xuntanzas púxose de manifesto o apoio 

dos grupos parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña 

diante da propiedade da empresa para procurar a viabilidade do emprego e da 

empresa. 

Por outra parte, o pasado 8 de xaneiro o conselleiro de Industria recibiu unha 

represntación do comité de empresa e compromeuse a facer xestións ante todas as 

partes para procurar a viabilidade da empresa. Posteriormente, nuna resposta oral en 

Pleno, o conselleiro afirmou que a Xunta elvaba facendo o seguimento da evolución 

de Maderas Iglesias desde 2009. 

Cómpre ter en conta que existe un mandato parlamentario, mediante acordo 

unánime do pleno que tivo lugar o pasado 17 de outubro de 2017, que insta ao 

goberno galego a “facer xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias SA coa 

finalidade de procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos 

laborais e polo mantemento do emprego”. 

 

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral 

en Pleno: 
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Que xestións realizou o conselleiro de Industria ante a propiedade de 

Maderas Iglesias, as entidades acredoras e o comité intercentros para garantir a 

viabilidade e a continidade da empresa? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 18:07:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 18:07:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 18:07:49 

 

79661



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

5 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 18:07:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 18:07:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 18:07:53 

 

79662



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa á situación das listas de espera e derivación de doentes no 

Sergas. 

 

O PP no Goberno da Xunta está a practicar unha política de recortes e 

demolición da sanidade pública. A través do seu deterioro, a base de ter abandonadas ás 

infraestruturas, falta de recursos humanos e materiais... e así ter a desculpa para 

privatizar os servizos e derivar doentes á sanidade privada. 

E para iso aprobaron a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias no ano 2013 e 

agora o decreto que a desenvolve. Cuns tempos de espera incumpríbeis, para 

precisamente dar cobertura legal ao auténtico obxectivo da mesma: derivar o máximo 

volume de recursos públicos para o financiamento da sanidade privada, para facilitarlle 

o máximo negocio. 

A derivación de doentes da sanidade pública de Galiza a centros privados, ven 

sendo unha constante, mais esta práctica non fai máis que aumentar. 

Establecer uns tempos de espera de 60 días para operacións cirúrxicas e 45 para 

consultas e probas diagnósticas, tempos que son imposíbeis de cumprir na actual 

situación na que ten o Partido Popular á sanidade pública. 
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Está claro que as derivación á privada non son para eliminar as lista de espera, 

xa que estas non diminúen, senón que as listas de espera son a coartada para derivar á 

privada. 

A preocupación está sendo moi elevada entre @s doentes, que ven como son 

eliminad@s das mesmas se non aceptan ser derivad@s e esixen sen atendidos na rede 

pública, e entre profesionais que observan cada día como se deixan de realizar 

intervencións de moitas especialidades na sanidade pública que se derivan 

sistematicamente á privada. 

Todo isto rodeado de escurantismo e opacidade arredor dos datos tanto das listas 

de espera como das derivacións. 

 

Por todas estas razóns formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Cant@s doentes ten derivado o SERGAS a centros privados nos últimos cinco 

anos?  

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 18:22:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 18:22:25 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 18:22:30 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 18:22:32 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 18:22:34 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 18:22:35 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018.  

 

O marisqueo vén definido na Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia 

(modificada pola Lei 6/2009) como o exercicio da actividade extractiva, a pé ou 

dende embarcación, nas zonas marítimas ou marítimo terrestres, de unha ou 

varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros 

invertebrados mariños, con fins de comercialización. 

Con respecto á xestión das zonas nas que se realiza esta actividade, o Decreto 

423/1993, de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en 

materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo 

Decreto 237/2002, de 11 de xullo establece que a extracción de marisco estará 

suxeita ao Plan Xeral de explotación marisqueira aprobado, con carácter anual, 

pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe Consellería do Mar). É 

por este motivo que, mediante Orde do 22 de decembro do 2017, DOG. 246, a 

Xunta de Galicia publicou o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 

2018. 

Dentro deste plan, a Conselleira do Mar incorporou unha novidade, con respecto 

a outros anos, na xestión das zonas común de marisqueo. Nelas, tras a aprobación 

do Plan Xeral de explotación marisqueira 2018, a maior parte da xestión das 

zonas común de libre marisqueo pasan a ser xestionadas polas confrarías da zona. 

Este tipo de xestión, plantexado pola Consellería do Mar dende fai varios anos 

como unha “oportunidade para o sector de involucrarse”, era unha medida 
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maioritariamente rexeitadas polo sector posto que implica que as confrarías e 

asociacións, teñan que cargar coa redacción e xestión de un plan de explotación 

específico e asumir tarefas como a vixilancia, a realización de sembras, a limpeza 

dos bancos e todo aquel traballo de mantemento que precise a zona de libre 

marisqueo. 

Esta novidade aparece como parche aceptado polo sector como resultado da 

presión que sofren hoxe en día polo deterioro das zonas de libre marisqueo 

xestionadas pola Xunta que veñen reducindo a súa produción dende 2012 e se 

atopa nunha situación insostible actualmente. É por isto que moitas das 

Confrarías aceptaron xestionar no 2018 directamente as zonas de libre marisqueo 

xa que non poden seguir dependendo de unha xestión tan deficiente por parte da 

Xunta de Galicia e necesitan investir para recuperar as zonas de libre marisqueo e 

revalorizalas. 

Para as Confrarías, facerse cargo destas zonas de libre marisqueo é un custe 

económico a maiores dos que xa teñen os traballadores e as traballadoras do mar, 

custe que non terían porque asumir se a Consellería do Mar non presionase dando 

un servizo defectuoso e se fixera cargo da súa competencia directamente.  

Con este cambio no modelo de xestión, que só ven propiciado polas políticas de 

desmantelamento dos servizos públicos e polos recortes en partidas 

orzamentarias tan importantes como as dependente da Consellería do Mar en 

materia de conservación e mantemento medioambiental do mar, o Partido 

Popular está confirmando que non é quen de xestionar o de todos e todas, non é 

quen de realizar o traballo de xestión do público que se lle asignou ao entrar no 

Goberno. 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para ao seu debate en Pleno:  
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- Confirma a señora Conselleira do Mar con esta nova modalidade de 

xestión das zonas de libre marisqueo no Plan Xeral de explotación 

marisqueira para o ano 2018 que o Partido Popular non soubo xestionar as 

zonas de libre marisqueo que dende o 2012 seguen perdendo capacidade 

extractiva? 

Santiago de Compostela, 01 de decembro de 2018.  

 

Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

Juan José Merlo Lorenzo 

Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 01/02/2018 18:23:22 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 01/02/2018 18:23:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018.  

 

O marisqueo vén definido na Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia 

(modificada pola Lei 6/2009) como o exercicio da actividade extractiva, a pé ou 

dende embarcación, nas zonas marítimas ou marítimo terrestres, de unha ou 

varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros 

invertebrados mariños, con fins de comercialización. 

Con respecto á xestión das zonas nas que se realiza esta actividade, o Decreto 

423/1993, de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en 

materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo 

Decreto 237/2002, de 11 de xullo establece que a extracción de marisco estará 

suxeita ao Plan Xeral de explotación marisqueira aprobado, con carácter anual, 

pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe Consellería do Mar). É 

por este motivo que, mediante Orde do 22 de decembro do 2017, DOG. 246, a 

Xunta de Galicia publicou o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 

2018. 

Dentro deste plan, a Conselleira do Mar incorporou unha novidade, con respecto 

a outros anos, na xestión das zonas común de marisqueo. Nelas, tras a aprobación 

do Plan Xeral de explotación marisqueira 2018, a maior parte da xestión das 

zonas común de libre marisqueo pasan a ser xestionadas polas confrarías da zona. 

Este tipo de xestión, plantexado pola Consellería do Mar dende fai varios anos 
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como unha “oportunidade para o sector de involucrarse”, era unha medida 

maioritariamente rexeitada polo sector posto que implica que as confrarías e 

asociacións, teñan que cargar coa redacción e xestión de un plan de explotación 

específico e asumir tarefas como a vixilancia, a realización de sembras, a limpeza 

dos bancos e todo aquel traballo de mantemento que precise a zona de libre 

marisqueo. 

Esta novidade aparece como parche aceptado polo sector como resultado da 

presión que sofren hoxe en día polo deterioro das zonas de libre marisqueo 

xestionadas pola Xunta que veñen reducindo a súa produción dende 2012 e se 

atopa nunha situación insostible actualmente. É por isto que moitas das 

Confrarías aceptaron xestionar no 2018 directamente as zonas de libre marisqueo 

xa que non poden seguir dependendo de unha xestión tan deficiente por parte da 

Xunta de Galicia e necesitan investir para recuperar as zonas de libre marisqueo e 

revalorizalas. 

Para as Confrarías, facerse cargo destas zonas de libre marisqueo é un custe 

económico a maiores dos que xa teñen os traballadores e as traballadoras do mar, 

custe que non terían porque asumir se a Consellería do Mar non presionase dando 

un servizo defectuoso e se fixera cargo da súa competencia directamente.  

Con este cambio no modelo de xestión, que só ven propiciado polas políticas de 

desmantelamento dos servizos públicos e polos recortes en partidas 

orzamentarias tan importantes como as dependente da Consellería do Mar en 

materia de conservación e mantemento medioambiental do mar, o Partido 

Popular está confirmando que non é quen de xestionar o de todos e todas, non é 

quen de realizar o traballo de xestión do público que se lle asignou ao entrar no 

Goberno. 
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Do mesmo xeito entendemos que, posto que xa non ten que investir a partida 

económica presupostada para a xestión das zonas de libre marisqueo, investirá 

dito orzamento en salvar zonas de libre marisqueo en situación extrema deixando 

de ser o causante do problema e pasando a ser parte da solución 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que medidas ten pensado aplicar a Conselleira do Mar para implicarse e 

salvar as zonas de libre marisqueo? 

Santiago de Compostela, 01 de decembro de 2018.  

 

Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

Juan José Merlo Lorenzo 

Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 01/02/2018 18:25:05 

 

79671



 
 

 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 01/02/2018 18:25:11 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de 

urxencia, relativa ao incremento da factura de luz dos galegos e galegas por 

obrigar o goberno central a cargar o canon eólico e ás actuacións que ten pensado 

impulsar o Goberno galego. 

 

Xustificación da urxencia 

O martes 30 de xaneiro de 2018 o BOE recolle a Galiza como unha das 

comunidades na Orde ETU66/2018, do 26 de xaneiro, do Ministerio de Enerxía, 

Turismo e Axenda Dixital para a determinación de tributos autonómicos.  

 

A lei do sector eléctrico en vigor dende 1997 abría a porta a encarecer a 

tarifa nunha autonomía ou concello no caso de contar con tributos sobre o sector. 

Unha posibilidade que se converteu en imposición coa reforma impulsada en 

2013, que abría a posibilidade a pagar máis polo peaxe de acceso que fixa o 

Goberno para todos os consumidores polo uso das redes eléctricas. A lei 
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contemplaba que “en caso de que as actividades ou instalacións destinadas ao 

subministro eléctrico foran gravadas, directa ou indirectamente, con tributos 

propios das CCAA ou recargas sobre os tributos especiais, á peaxe de acceso 

engadiráselle un suplemento territorial que cubrirá a totalidade do sobrecusto 

provocado por ese tributo ou recargo e que deberá ser abonado polos 

consumidores ubicados no ámbito territorial da respectiva comunidade 

autónoma”. 

Xa no seu día o nacionalismo galego alertou sobre a cuestión sinalando a 

marxinación que supuña impedir que territorios excedentarios non poidamos 

desenvolver unha política enerxética propia e que discriminaba negativamente 

aos territorios que soportan as instalacións de xeración, o que implica que as 

comunidades que teñen que soportar os custos sociais e medioambientais da 

xeración eléctrica, no canto de verse recompensadas, vense prexudicadas 

dobremente. 

As novas coñecidas nos últimos días constitúen unha clara discriminación 

dos consumidores e consumidoras galegas e unha mostra máis da submisión do 

goberno galego ao central en materia de política enerxética así como a 

insuficiencia das negociacións que o goberno dixo manter co Estado. 
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Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través do deputado asinante, formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Que ten pensado facer o Goberno galego para evitar que as persoas 

consumidoras de electricidade en Galiza vexan un incremento aínda maior da súa 

factura por mor do canon das eólicas? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 30/01/2018 10:17:36 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/01/2018 10:17:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/01/2018 10:17:44 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/01/2018 10:17:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/01/2018 10:17:47 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/01/2018 10:17:49 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á demanda da redución do 

IVE sobre os produtos de hixiene íntima. 

 

A Xunta de Galiza define o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 como 

“o documento que impulsa a senda de recuperación económica, facendo da nosa 

comunidade un territorio máis atractivo para traballar, investir e convivir.” 

Aprobado en xaneiro do ano 2016 polo Consello, o Plan Estratéxico de 

Galicia foi presentado ao Parlamento de Galiza para a súa tramitación durante o 

mes de maio, cando se aprobaron textos de propostas de resolución que figuran na 

táboa 18 do volume de Anexos e que deron punto e final á aprobación do Plan 

Estratéxico de Galicia 2015-2020. 

Entre os obxectivos denominados como prioritarios figuraban os seguintes: 

1. DEMOGRAFÍA: Achegar paulatinamente a Galicia á media da UE de 

1,59 fillos por muller. 

2. PIB: Acadar un crecemento económico sostido cun avance anual 

superior ao 2,5%. 
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3. EMPREGO: Crear 100.000 novos empregos e reducir a taxa do paro ao 

10%. 

4. I+D: Duplicar o gasto en I+D e subir ao 40% do PIB a exportación nos 

sectores produtivos. 

5. EDUCACIÓN: Reducir a taxa de abandono escolar temperán en 3,5 

puntos, ata o 13,5%. 

6. FORMACIÓN: Que o 47% dos galegos de entre 30 e 34 anos teña 

estudos superiores. 

7. INCLUSIÓN: Reducir a poboación en risco de exclusión ou pobreza en 

100.000 persoas. 

8. MEDIO AMBIENTE: Reducir as emisións de Gases de Efecto 

Invernadoiro nun 35%. 

9. ENERXÍA: Aumentar o uso das enerxías renovables ata un 30% do 

consumo final. 

10. CONVERXENCIA: Gañar oito puntos de converxencia coa Unión 

Europea. 

Chegando ao ecuador de tal plan, é preciso avalialo cuantitativa e 

cualitativamente e debater desde o Parlamento galego sobre a súa evolución e grao 

de cumprimento.  
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Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Considera o Goberno galego que cumpriu o seu obxectivo de aumentar as 

enerxías renovábeis?  

 

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/01/2018 18:04:34 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/01/2018 18:04:40 

 

79679



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

4 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/01/2018 18:04:43 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/01/2018 18:04:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 25/01/2018 18:04:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/01/2018 18:04:48 
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