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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 19864 (10/PNC-001614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e dous deputados máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural 85198

Rexeitamento das iniciativas

ı 7019 (10/PNC-000715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e tres deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación coa proposta de renovación da frota pesqueira de altura nos estaleiros
da comunidade autónoma 85198

ı 23735 (10/PNC-001879)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e tres deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa autorización outorgada
para o proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II, no concello de Laxe 85198

ı 24110 (10/PNC-001905)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a viabilidade da empresa
e o mantemento dos postos de traballo de Maderas Iglesias, no concello do Porriño, así como a in-
vestigación da súa posible descapitalización ilícita 85199

ı 24645 (10/PNC-001932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe
levar a cabo para evitar o incremento da factura da luz das persoas galegas a consecuencia da apli-
cación do canon eólico 85199
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COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 20499 (10/PNC-001668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acceso
dos gandeiros afectados polos incendios forestais ás axudas da política agrícola común 85199

Rexeitamento das iniciativas

ı 8638 (10/PNC-000910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, no referido á prohibición das plantacións silvícolas
en terreo agrícola 85200

ı 21007 (10/PNC-001718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha no ano 2018
dun plan de choque para o control da poboación da avespa velutina, a posta en funcionamento, de
xeito efectivo, da comisión de seguimento e a apertura de liñas de investigación ao respecto, así
como a apertura dunha liña de axudas específica para paliar as perdas sufridas polos apicultores

85200
ı 22755 (10/PNC-001825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario

85200
ı 23394 (10/PNC-001863)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se
atopan o sector lácteo de Galicia, a forestación e o abandono de terras agrarias, así como as fun-
cións e oportunidades que ofrece o Bantegal 85200

ı 25357 (10/PNC-001965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na pri-
meira data posible 85201
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1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

ı 26303 (10/POP-003131)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información da Xunta de Galicia referida ao posible incumprimento da Lei 5/2015, do 26
de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, na Unidade de Coi-
dados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 85211

ı 26305 (10/POP-003132)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario do 6 de maio de 2015 referido á solicitude de traspaso á Xunta de Galicia das competencias
en materia de saúde penitenciaria 85213

ı 26308 (10/POP-003133)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumpri-
mento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas
terminais 85215

ı 26321 (10/POP-003134)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posible existencia de saturación do Servizo de Oftalmoloxía da Área Sanitaria de Pontevedra
a consecuencia da acumulación de doentes con cataratas 85217

ı 26334 (10/POP-003135)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre as conclusións do estudo realizado polo Goberno galego como paso previo á elaboración
dun plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia 85219

ı 26351 (10/POP-003136)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as axudas para equipamentos portuarios convocadas pola Consellería do Mar para o ano
2018 85221
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ı 26353 (10/POP-003137)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance de Portos de Galicia respecto do número de tráficos de mercadorías rexistrados
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017

85223
ı 26355 (10/POP-003138)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución das descargas e a facturación de peixe fresco nas lonxas galegas, durante o ano
2017, atendendo ás distintas modalidades de pesca 85225

ı 26357 (10/POP-003139)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira convocados para o ano 2018

85227
ı 26359 (10/POP-003140)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o contido do proxecto levado a cabo pola Confraría de Pescadores San Bartolomeu, de Noia,
para a etiquetaxe do berberecho cun selo de calidade 85229

ı 26361 (10/POP-003141)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de prácticas de adestramento para a loita contra a contaminación mariña desen-
volvidas nos últimos anos 85231

ı 26363 (10/POP-003142)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución que presentan nos últimos anos os espazos recuperados para o marisqueo

85233
ı 26365 (10/POP-003143)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración da Consellería do Mar respecto da evolución das axudas ao sector da transfor-
mación de produtos da pesca e da acuicultura ao longo dos últimos anos 85235

ı 26367 (10/POP-003144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o traballo levado a cabo pola Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dependente da Conse-
llería do Mar, en colaboración co Instituto Español de Oceanografía 85237
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ı 26369 (10/POP-003145)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a oferta formativa para o ano 2018 dos centros educativos da Consellería do Mar nos que se
imparte formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, pesca e transporte
marítimo 85239

ı 26371 (10/POP-003146)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para potenciar o cultivo de mexillón reforzando
a súa trazabilidade e favorecendo a innovación no sector, de xeito que lle permita un óptimo apro-
veitamento dos fondos FEMP 85241

ı 26373 (10/POP-003147)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para o establecemento de vías que permi-
tan o cambio xeracional no sector pesqueiro 85243

ı 26375 (10/POP-003148)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos acordos adoptados no Consello de Ministros
da Unión Europea que tivo lugar os días 11,12 e 13 de decembro de 2017 en relación cos TAC e
cotas de pesca para o ano 2018 85245

ı 26377 (10/POP-003149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento destinado polo Goberno galego á convocatoria de axudas dirixidas a proxectos
acuícolas para o ano 2018, e o seu contido 85247

ı 26384 (10/POP-003150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación do Servizo de Hemodinámica as
24 horas do día no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo 85249

ı 26397 (10/POP-003151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das intencións do Adif de privatizar a atención ao via-
xeiro nas estacións de tren da comarca de Valdeorras 85252
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ı 26400 (10/POP-003152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o procedemento de convocatoria e a posterior resolución para a provisión do posto de di-
rector/directora xerente da empresa pública Galaria 85255

ı 26415 (10/POP-003153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a información da Xunta de Galicia referida ao impacto para os veciños e ao suposto incum-
primento da normativa de seguridade e saúde ambiental nas actividades dunha empresa louseira
nas parroquias de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo 85257

ı 26420 (10/POP-003154)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de
Poio 85260

ı 26427 (10/POP-003155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a incidencia do novo plan de transporte por estrada na conexión terrestre do interior de Ga-
licia en xeral e, en particular, das comarcas luguesas 85263

ı 26456 (10/POP-003157)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das novas axudas convocadas para o ano 2018 con
destino aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das
zonas de pesca 85266

ı 26532 (10/POP-003158)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os informes que posúe a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento do
Plan de asistencia integral á saúde da muller en Galicia 85268

ı 26533 (10/POP-003159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desbordamento dunha das balsas relacionadas
coa mina de cobre de Touro 85270

ı 26536 (10/POP-003160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da actuación levada a cabo polo voceiro dun grupo
político no Concello de Santiago de Compostela para denunciar o estado de contaminación que
padece o río Sar como consecuencia da insuficiente capacidade da estación depuradora de augas
residuais 85272

ı 26548 (10/POP-003161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as razóns das inspeccións levadas a cabo pola Consellería do Medio Rural durante o mes de
xaneiro de 2018 nos almacéns dos produtores de pataca da comarca de Xinzo de Limia 85274

ı 26552 (10/POP-003162)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a posible consideración pola Xunta de Galicia do perigo que supón a ampliación da canteira
de Saiar para a conservación dos petróglifos do monte Xiabre 85276

ı 26556 (10/POP-003163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido 85278

ı 26558 (10/POP-003164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o custo para a Administración galega da realización da concentración parcelaria nos núcleos
de Arinteiro (Loxo), no concello de Touro, así como en San Sadurniño e Castelo (Cebreiro), no con-
cello do Pino 85279

ı 26563 (10/POP-003165)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade 85282

ı 26571 (10/POP-003166)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia diante do Goberno central e a Unión
Europea en relación coa posible eliminación por esta das partidas da política agraria común e dos
fondos estruturais para derivalos a outros fins ou investimentos 85284

ı 26578 (10/POP-003167)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención ás demandas da ANPA do Centro de
Educación Infantil e Primaria Isidora Riestra, de Poio, referidas ás melloras necesarias nel 85287

ı 26591 (10/POP-003169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a estratexia que vai seguir o Goberno galego para a consecución da maior contía posible de
fondos europeos para Galicia 85289

ı 26592 (10/POP-003170)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver as carencias que presenta a atención
pediátrica que se está a prestar no concello de Ordes 85291

ı 26657 (10/POP-003171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para contribuír á retirada da placa home-
naxe a José Antonio Primo de Rivera existente en Soutopenedo, no concello de San Cibrao das Viñas

85292
ı 26662 (10/POP-003172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o arranxo das deficiencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello do Pino 85295

ı 26674 (10/POP-003173)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para derrogar, a través do Decreto 11/2018, do 18 de xaneiro,
a Orde do 10 de decembro de 1984 pola que se declara o acivro (Ilex aquifolium, L.) especie protexida
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia 85298

ı 26680 (10/POP-003174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o numero de pacientes do Sistema sanitario público de Galicia que foron derivados a un cen-
tro concertado para unha intervención cirúrxica no ano 2017 85301

ı 26685 (10/POP-003175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para reducir a superficie actual de eu-
calipto nos terreos agrícolas ou nas figuras de protección medioambiental 85303
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ı 26689 (10/POP-003176)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co pregón do entroido de Santiago de Compos-
tela no ano 2018 e as declaracións do alcalde da cidade respecto deste 85306

ı 26693 (10/POP-003177)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para prohibir as practicas abusivas das multina-
cionais en relación cos contratos lácteos 85309

ı 26667 (10/POP-003178)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a suficiencia das actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver o pro-
blema das listas de espera no sistema sanitario público 85312

ı 26702 (10/POP-003179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para intermediar no conflito
laboral do persoal do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

85314
ı 26711 (10/POP-003180)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co estudo do impacto socioeconómico do Camiño
de Santiago realizado pola Universidade de Santiago de Compostela 85317

ı 26715 (10/POP-003181)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos desde a declaración
do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade 85319

ı 26717 (10/POP-003182)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o balance da actividade inspectora desenvolvida no ano 2017 pola Área de Inspección Turís-
tica da Axencia Turismo de Galicia 85321

ı 26720 (10/POP-003183)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para valorar positivamente os datos da Enquisa de poboación
activa referidos ao ritmo de creación de emprego, así como ao incremento da poboación activa en
Galicia no cuarto trimestre de 2017 85323

ı 26800 (10/POP-003184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da garantía da vixilancia das verteduras de refugallos
nucleares levadas a cabo nas proximidades da costa galega 85325

ı 26804 (10/POP-003185)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas, Augas de Galicia e a
Dirección Xeral de Calidade Ambiental en relación coas verteduras producidas nunha das balsas
da mina existente nos concellos de Touro e do Pino 85329

ı 26805 (10/POP-003186)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do nivel de perigosidade que presenta a estrada N-
550, A Coruña-Tui, en varios puntos 85334

ı 26814 (10/POP-003187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para o cumprimento no Castelo de
Ameixenda, na ría de Corcubión, do réxime de visitas do público establecido na normativa vixente
para os bens de interese cultural 85336

ı 26820 (10/POP-003188)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego referidas á reconsideración da súa actual posición de pu-
blicar o Plan forestal de Galicia sen contar coas achegas do sector, das entidades sociais afectadas,
dos sindicatos e dos partidos políticos 85339

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

ı 26958 (10/PUP-000149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade da mediación do Consello Galego de
Relacións Laborais para procurar unha solución negociada ao conflito laboral dos traballadores da
Administración de xustiza en Galicia 85342

ı 26960 (10/PUP-000150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para o recoñecemento do labor historica-
mente desenvolvido polas mulleres do mar 85345

ı 26967 (10/PUP-000151)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da contratación, a través dun procedemento negociado sen publicidade, dun pro-
grama de actividades para promoción do evento Xacobeo 2021 por importe de case tres millóns
de euros (IVE incluído) 85347

ı 26972 (10/PUP-000152)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da contía media das pensións en Galicia, que afecta
de maneira máis grave ás mulleres 85351

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á xunta de Portavoces e publicación

ı 26979 (10/POPx-000076)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a actuación do Goberno galego diante das demandas da cidadanía expresadas a través do
exercicio dos dereitos de manifestación ou folga 85355

ı 26980 (10/POPx-000077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización en Galicia de todo o posible para pro-
mover a igualdade de xénero 85356

ı 26982 (10/POPx-000078)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a incidencia das políticas do Goberno galego na consecución da igualdade real entre mulleres
e homes 85357
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4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 257, fascículo
1, do 9 de febreiro de 2018, da Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 6 de febreiro
de 2018, arredor do día dos medios en galego 85210
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 26 de febreiro de 2018,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 19864 (10/PNC-001614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e dous deputados máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural
BOPG nº 211, do 15.11.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes con dereito a voto.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que se dirixa ás empresas subministradoras
de enerxía eléctrica co fin de que os plans de investimentos anuais teñan en conta especificamente
a singularidade e necesidades do rural galego para continuar a mellora a calidade da subministra-
ción eléctrica.»

Rexeitamento das iniciativas

- 7019 (10/PNC-000715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e tres deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación coa proposta de renovación da frota pesqueira de altura nos estaleiros
da comunidade autónoma
BOPG nº 92, do 29.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 23735 (10/PNC-001879)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e tres deputados/as máis



Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa autorización outorgada
para o proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II, no concello de Laxe
BOPG nº 251, do 01.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 24110 (10/PNC-001905)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a viabilidade da empresa
e o mantemento dos postos de traballo de Maderas Iglesias, no concello do Porriño, así como a in-
vestigación da súa posible descapitalización ilícita
BOPG nº 251, do 01.02.2018

Sométese a votación separada por puntos: punto primeiro, que  resulta rexeitado por 5 votos a
favor, 7 votos en contra e 0 abstencións; e o punto segundo, que resulta rexeitado por 2 votos a
favor, 7 en contra e 3 abstencións.

- 24645 (10/PNC-001932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe
levar a cabo para evitar o incremento da factura da luz das persoas galegas a consecuencia da apli-
cación do canon eólico
BOPG nº 255, do 07.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 23 de febreiro de
2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 20499 (10/PNC-001668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acceso
dos gandeiros afectados polos incendios forestais ás axudas da política agrícola común
BOPG nº 219, do 29.11.2017
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Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que faga todas as xestións oportunas para que
os gandeiros afectados polos lumes poidan seguir accedendo ás axudas coa totalidade da superficie
para non ter que pechar a súa explotación debido á inviabilidade económica nun momento e si-
tuación excepcional.»

Rexeitamento da iniciativa

- 8638 (10/PNC-000910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, no referido á prohibición das plantacións silvícolas
en terreo agrícola
BOPG nº 112, do 10.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 21007 (10/PNC-001718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha no ano 2018
dun plan de choque para o control da poboación da avespa velutina, a posta en funcionamento, de
xeito efectivo, da comisión de seguimento e a apertura de liñas de investigación ao respecto, así
como a apertura dunha liña de axudas específica para paliar as perdas sufridas polos apicultores
BOPG nº 222, do 04.12.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 22755 (10/PNC-001825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario
BOPG nº 241, do 17.01.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 9 votos en contra e 0 abstencións.

- 23394 (10/PNC-001863)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se
atopan o sector lácteo de Galicia, a forestación e o abandono de terras agrarias, así como as fun-
cións e oportunidades que ofrece o Bantegal
BOPG nº 247, do 25.01.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 25357 (10/PNC-001965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na pri-
meira data posible
BOPG nº 260, do 14.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 26303 (10/POP-003131)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información da Xunta de Galicia referida ao posible incumprimento da Lei 5/2015, do 26
de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, na Unidade de Coi-
dados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

- 26305 (10/POP-003132)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario do 6 de maio de 2015 referido á solicitude de traspaso á Xunta de Galicia das competencias
en materia de saúde penitenciaria

- 26308 (10/POP-003133)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumpri-
mento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas
terminais
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- 26321 (10/POP-003134)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posible existencia de saturación do Servizo de Oftalmoloxía da Área Sanitaria de Pontevedra
a consecuencia da acumulación de doentes con cataratas

- 26334 (10/POP-003135)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre as conclusións do estudo realizado polo Goberno galego como paso previo á elaboración
dun plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia

- 26351 (10/POP-003136)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as axudas para equipamentos portuarios convocadas pola Consellería do Mar para o ano
2018

- 26353 (10/POP-003137)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance de Portos de Galicia respecto do número de tráficos de mercadorías rexistrados
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017

- 26355 (10/POP-003138)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución das descargas e a facturación de peixe fresco nas lonxas galegas, durante o ano
2017, atendendo ás distintas modalidades de pesca

- 26357 (10/POP-003139)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira convocados para o ano 2018

- 26359 (10/POP-003140)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o contido do proxecto levado a cabo pola Confraría de Pescadores San Bartolomeu, de Noia,
para a etiquetaxe do berberecho cun selo de calidade

- 26361 (10/POP-003141)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de prácticas de adestramento para a loita contra a contaminación mariña desen-
volvidas nos últimos anos
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- 26363 (10/POP-003142)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución que presentan nos últimos anos os espazos recuperados para o marisqueo

- 26365 (10/POP-003143)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración da Consellería do Mar respecto da evolución das axudas ao sector da transfor-
mación de produtos da pesca e da acuicultura ao longo dos últimos anos

- 26367 (10/POP-003144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o traballo levado a cabo pola Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dependente da Conse-
llería do Mar, en colaboración co Instituto Español de Oceanografía

- 26369 (10/POP-003145)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a oferta formativa para o ano 2018 dos centros educativos da Consellería do Mar nos que se
imparte formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, pesca e transporte
marítimo

- 26371 (10/POP-003146)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para potenciar o cultivo de mexillón reforzando
a súa trazabilidade e favorecendo a innovación no sector, de xeito que lle permita un óptimo apro-
veitamento dos fondos FEMP

- 26373 (10/POP-003147)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para o establecemento de vías que permi-
tan o cambio xeracional no sector pesqueiro

- 26375 (10/POP-003148)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos acordos adoptados no Consello de Ministros
da Unión Europea que tivo lugar os días 11,12 e 13 de decembro de 2017 en relación cos TAC e
cotas de pesca para o ano 2018

- 26377 (10/POP-003149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre o orzamento destinado polo Goberno galego á convocatoria de axudas dirixidas a proxectos
acuícolas para o ano 2018, e o seu contido

- 26384 (10/POP-003150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación do Servizo de Hemodinámica as
24 horas do día no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo

- 26397 (10/POP-003151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das intencións do Adif de privatizar a atención ao via-
xeiro nas estacións de tren da comarca de Valdeorras

- 26400 (10/POP-003152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o procedemento de convocatoria e a posterior resolución para a provisión do posto de di-
rector/directora xerente da empresa pública Galaria

- 26415 (10/POP-003153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a información da Xunta de Galicia referida ao impacto para os veciños e ao suposto incum-
primento da normativa de seguridade e saúde ambiental nas actividades dunha empresa louseira
nas parroquias de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo

- 26420 (10/POP-003154)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de
Poio

- 26427 (10/POP-003155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a incidencia do novo plan de transporte por estrada na conexión terrestre do interior de Ga-
licia en xeral e, en particular, das comarcas luguesas

- 26456 (10/POP-003157)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das novas axudas convocadas para o ano 2018 con
destino aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das
zonas de pesca

X lexislatura. Número 268. 28 de febreiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

85204



- 26532 (10/POP-003158)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os informes que posúe a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento do
Plan de asistencia integral á saúde da muller en Galicia

- 26533 (10/POP-003159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desbordamento dunha das balsas relacionadas
coa mina de cobre de Touro

- 26536 (10/POP-003160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da actuación levada a cabo polo voceiro dun grupo po-
lítico no Concello de Santiago de Compostela para denunciar o estado de contaminación que padece
o río Sar como consecuencia da insuficiente capacidade da estación depuradora de augas residuais

- 26548 (10/POP-003161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as razóns das inspeccións levadas a cabo pola Consellería do Medio Rural durante o mes de
xaneiro de 2018 nos almacéns dos produtores de pataca da comarca de Xinzo de Limia

- 26552 (10/POP-003162)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a posible consideración pola Xunta de Galicia do perigo que supón a ampliación da canteira
de Saiar para a conservación dos petróglifos do monte Xiabre

- 26556 (10/POP-003163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido

- 26558 (10/POP-003164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o custo para a Administración galega da realización da concentración parcelaria nos núcleos
de Arinteiro (Loxo), no concello de Touro, así como en San Sadurniño e Castelo (Cebreiro), no con-
cello do Pino

- 26563 (10/POP-003165)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade

- 26571 (10/POP-003166)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia diante do Goberno central e a Unión
Europea en relación coa posible eliminación por esta das partidas da política agraria común e dos
fondos estruturais para derivalos a outros fins ou investimentos

- 26578 (10/POP-003167)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención ás demandas da ANPA do Centro de
Educación Infantil e Primaria Isidora Riestra, de Poio, referidas ás melloras necesarias nel

- 26591 (10/POP-003169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a estratexia que vai seguir o Goberno galego para a consecución da maior contía posible de
fondos europeos para Galicia

- 26592 (10/POP-003170)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver as carencias que presenta a atención
pediátrica que se está a prestar no concello de Ordes

- 26657 (10/POP-003171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para contribuír á retirada da placa home-
naxe a José Antonio Primo de Rivera existente en Soutopenedo, no concello de San Cibrao das Viñas

- 26662 (10/POP-003172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o arranxo das deficiencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello do Pino

- 26674 (10/POP-003173)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para derrogar, a través do Decreto 11/2018, do 18 de xaneiro,
a Orde do 10 de decembro de 1984 pola que se declara o acivro (Ilex aquifolium, L.) especie protexida
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
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- 26680 (10/POP-003174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o numero de pacientes do Sistema sanitario público de Galicia que foron derivados a un cen-
tro concertado para unha intervención cirúrxica no ano 2017

- 26685 (10/POP-003175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para reducir a superficie actual de eu-
calipto nos terreos agrícolas ou nas figuras de protección medioambiental

- 26689 (10/POP-003176)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co pregón do entroido de Santiago de Compos-
tela no ano 2018 e as declaracións do alcalde da cidade respecto deste

- 26693 (10/POP-003177)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para prohibir as practicas abusivas das multina-
cionais en relación cos contratos lácteos

- 26667 (10/POP-003178)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a suficiencia das actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver o pro-
blema das listas de espera no sistema sanitario público

- 26702 (10/POP-003179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para intermediar no conflito
laboral do persoal do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

- 26711 (10/POP-003180)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co estudo do impacto socioeconómico do Camiño
de Santiago realizado pola Universidade de Santiago de Compostela

- 26715 (10/POP-003181)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos desde a declaración
do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade
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- 26717 (10/POP-003182)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o balance da actividade inspectora desenvolvida no ano 2017 pola Área de Inspección Turís-
tica da Axencia Turismo de Galicia

- 26720 (10/POP-003183)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para valorar positivamente os datos da Enquisa de poboación
activa referidos ao ritmo de creación de emprego, así como ao incremento da poboación activa en
Galicia no cuarto trimestre de 2017

- 26800 (10/POP-003184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da garantía da vixilancia das verteduras de refugallos
nucleares levadas a cabo nas proximidades da costa galega

- 26804 (10/POP-003185)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas, Augas de Galicia e a
Dirección Xeral de Calidade Ambiental en relación coas verteduras producidas nunha das balsas
da mina existente nos concellos de Touro e do Pino

- 26805 (10/POP-003186)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do nivel de perigosidade que presenta a estrada N-
550, A Coruña-Tui, en varios puntos

- 26814 (10/POP-003187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para o cumprimento no Castelo de
Ameixenda, na ría de Corcubión, do réxime de visitas do público establecido na normativa vixente
para os bens de interese cultural

- 26820 (10/POP-003188)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego referidas á reconsideración da súa actual posición de pu-
blicar o Plan forestal de Galicia sen contar coas achegas do sector, das entidades sociais afectadas,
dos sindicatos e dos partidos políticos
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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, traslado
á xunta de Portavoces e publicación

- 26958 (10/PUP-000149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade da mediación do Consello Galego de
Relacións Laborais para procurar unha solución negociada ao conflito laboral dos traballadores da
Administración de xustiza en Galicia

- 26960 (10/PUP-000150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para o recoñecemento do labor historica-
mente desenvolvido polas mulleres do mar

- 26967 (10/PUP-000151)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da contratación, a través dun procedemento negociado sen publicidade, dun pro-
grama de actividades para promoción do evento Xacobeo 2021 por importe de case tres millóns
de euros (IVE incluído)

- 26972 (10/PUP-000152)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da contía media das pensións en Galicia, que afecta
de maneira máis grave ás mulleres

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á xunta de Portavoces e publicación

- 26979 (10/POPX-000076)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a actuación do Goberno galego diante das demandas da cidadanía expresadas a través do
exercicio dos dereitos de manifestación ou folga

- 26980 (10/POPX-000077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización en Galicia de todo o posible para pro-
mover a igualdade de xénero
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- 26982 (10/POPX-000078)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a incidencia das políticas do Goberno galego na consecución da igualdade real entre mulleres
e homes

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 257, fas-
cículo 1, do 9 de febreiro de 2018, da Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do
6 de febreiro de 2018, arredor do día dos medios en galego

Advertido un erro material na publicación do acordo do Pleno da Cámara, do 6 de febreiro de 2018,
da Declaración institucional do Parlamento de Galicia arredor do día dos medios en galego, procé-
dese á súa corrección nos seguintes termos:

Na páxina 80062, onde di: «O Pleno da Cámara, na súa sesión do día 6 de outubro de 2018, adoptou,
por asentimento, o seguinte acordo:», debe dicir: «O Pleno da Cámara, na súa sesión do día 6 de
febreiro de 2018, adoptou, por asentimento, o seguinte acordo:»

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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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, que levan tempo manifestándose para que a consellería 

solucione esta situación.  

Xunto coas deficiencias na infraestrutura do novo bloque de hospitalización, tales 

como a falta de mortuorio, cociña ou xunto cas deficiencias de persoal, de 

carácter xa estrutural pero agudizadas coa ampliación xa que o Goberno non da 

cumprimento á cobertura de camas acordada, a Unidade de Coidados Paliativos 

está a sufrir o mesmo destino, chegando incluso a unha situación de ilegalidade 

en tanto que non cumpre o acordado la Lei 5/2015 de coidados paliativos que 

nace co obxectivo principal de respecto á calidade de vida e dignidade das 

persoas enfermas terminais, estipulando entre outras cousas, que as institucións 

sanitarias garantirán as mellores condicións relativas ao confort, pudor e 

intimidade así como o dereito a estancia nunha habitación individual.  
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Con todo, a nova localización da Unidade de Coidados Paliativos, no é a máis 

axeitada para este tipo de unidade, presentando unha deficiencia da calidade 

asistencial como por exemplo coa diminución do número de camas e polo tanto 

de habitacións dobres sen que por outra banda se potencie o servizo a domicilio 

coas dotacións axeitadas.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:  

- Que coñecemento ten a Xunta de Galicia sobre o incumprimento da Lei de 

coidados paliativos na Unidade de Coidados Paliativos do CHUO? 

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 15/02/2018 18:22:23 
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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, sobre o traspaso de 

competencias en materia de saúde penitenciaria. 

 

Na anterior lexislatura, concretamente no pleno do 6 de maio de 2015, foi 

aprobada por unanimidade, a Proposición Non de Lei Doc.núm. 32617(09/PNP-

002391) co seguinte enunciado:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a instar ao Goberno do 

Estado a traspasar as competencias en materia de saúde penitenciaria á Xunta 

de Galicia para a súa asunción polo SERGAS en conformidade co establecido na 

Disposición Adicional sexta da Lei de Cohesión do Sistema Nacional de Saúde 

do 2003” 

Sen embargo, pese a tratarse dunha iniciativa que goza do respaldo unánime do 

Parlamento e de instar ao cumprimento dunha Disposición establecida nunha 

norma con rango de Lei, que tutela un Dereito de gran importancia como é a 

saúde das persoas privadas de liberdade, a Xunta de Galicia en nada informou a 

este Parlamento sobre os trámites ou xestións realizadas para dar cumprimento a 

dita proposición. 

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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- Cales son as xestións que realizou a Xunta de Galicia para dar 

cumprimento á Proposición de Lei aprobada sobre o traspaso de 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

 

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

   

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 15/02/2018 18:30:51 
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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. 

 

A Lei 5/2015, de 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas 

enfermas terminais, nace co obxectivo principal de garantir o respecto á calidade 

de vida e a dignidade das persoais enfermas terminais, identificando como 

factores determinantes da calidade de vida compoñentes como o benestar físico, 

psicolóxico ou socioeconómico.  

Atópanse entre os principios básicos da Lei, a protección da dignidade da persoa 

no proceso final da súa vida así como a salvagarda da intimidade, 

confidencialidade,  liberdade e vontade así como o dereito a recibir coidados 

paliativos integrais.  

Neste sentido, resulta de especial transcendencia artigos como o 11, no que se 

estipula que as persoas en fase terminal teñen dereito a que se lles proporcionen 

os coidados paliativos no lugar que, tendo en conta as súas preferencias sexa o 

máis axeitado ás súas circunstancias persoais, familiares e sociais, así como a 

necesidade de implantar este tipo de coidados na atención domiciliaria ou a 

creación da Comisión Galega de Coidados Paliativos como instrumento 

encargado da implantación, impulso e seguimento do Plan  Galego de Coidados 

Paliativos en todas as áreas sanitarias.  

Nun sentido parecido en canto as preferencias e circunstancias se refire, o artigo 

9.2 da norma, recolle a necesidade de que os centros e institucións sanitarias e 

socio-sanitarias garantan as mellores condicións relativas ao confort, pudor e 
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intimidade así como o dereito á estancia nunha habitación individual, salvo que 

circunstancias excepcionais o xustifique.  

Con todo, vivimos actualmente un desmantelamento paulatino e programado da 

sanidade pública, polo que moitos dos dereitos asistencias da poboación galega 

están sendo atacados polas políticas do Goberno en materia de sanidade. Os 

dereitos recollidos nesta Lei non son menos e tanto pacientes como profesionais 

están a denunciar incumprimento de preceptos legais contidos na norma.  

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

Pregunta: 

- Que seguimento está a facer a Consellería de Sanidade sobre o grao de 

cumprimento da Lei?  

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 15/02/2018 18:38:25 
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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 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 
Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nestes días soubemos que o xefe do servizo de Oftalmoloxía das áreas 

sanitarias de Pontevedra e O Salnés deixará o seu cargo cando remate este 

mes de febreiro e que o motivo principal desta dimisión está na saturación do 

servizo pola acumulación de pacientes con cataratas. A propia dirección do 

CHOP recoñece que hai un problemas coas listas de agarda para as 

intervencións de cataratas (porque a xente é cada vez maior) e que existían 

“algunhas cuestións de funcionamento que se deberían resolver”.  

 

O curioso é que se lle pediron solucións ao xefe de servizo, este deu a súa 

(fundamentalmente que se habilitasen quirófanos polas tardes, de maneira 

extraordinaria), pero a Xerencia desbotouna, suponse que porque implicaba 

máis recursos. Iso si, despois da manifestación de milleiros de persoas en 

Santiago de Compostela en contra da reforma das áreas sanitarias, o Sergas 

non escatimou ningún recurso para colocar unha pantalla de plasma na 

entrada do Hospital Montecelo, na que se contan as “bondades” do sistema. 

 

O certo é que, como consecuencia da dimisión do xefe de servizo de 

Oftalmoloxía, os números nas listas de agarda xa non parecen cadrar e pode 

haber unhas 1800 persoas máis das que o Sergas contaba, o que semella certo 

maquillaxe. 

  

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Hai saturación do Servizo de Oftalmoloxía da área sanitaria de Pontevedra 

pola acumulación de pacientes con cataratas? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 
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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 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/02/2018 10:34:41 

 
María Luisa Pierres López na data 16/02/2018 10:34:51 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/02/2018 10:34:55 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/02/2018 10:34:59 
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A Mesa do Parlamento 

 

Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián 

García Míguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel 

Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, 

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. 

 

O pasado 28 de novembro, o conselleiro de Política Social participou no seminario 

sobre o senfogarismo en Galicia, organizado pola Xunta de Galicia e a Cruz Vermella 

coa finalidade de avanzar no deseño de novas políticas que dean resposta ás 

necesidades e demandas das persoas sen fogar.  

 

O Conselleiro indicou que a Xunta está preparando o Plan de atención ás persoas sen 

fogar en Galicia que será participado e que no mesmo terán un papel relevante as 

entidades de iniciativa social e institucións que traballan coas persoas sen fogar, tendo 

como paso previo a elaboración dun estudo. 

 

Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:  

 

 

Cales son as conclusións do estudo que ten efectuado a Xunta de Galicia como paso 

previo á elaboración dun Plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia?  
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Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 12:26:22 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2018 12:26:34 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 16/02/2018 12:26:40 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 12:26:46 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 16/02/2018 12:26:54 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/02/2018 12:27:03 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/02/2018 12:27:10 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 16/02/2018 12:27:18 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 16/02/2018 12:27:27 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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.  

 

O pasado 17 de xaneiro a Conselleira do Mar visitaba a nova instalación en frío da 
lonxa de Meira, no Concello de Moaña. Unha nova cámara frigorífica da que se poderá 
beneficiar todo o sector pesqueiro e marisqueiro desa zona. 

O edificio conta cunha cámara de conservación, outra de conxelación, un equipo 
produtor de xeo, etc.. 

Esta foi unha das 67 obras executadas nos últimos anos en distintos portos galegos, ao 
abeiro das axudas para equipamentos portuarios que promove a Consellería do Mar 
con cargo ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca para financiar investimentos en 
portos pesqueiros. 

A maiores, o DOGA publicaba o pasado 16 de xaneiro de 2018 unha nova orde de 
axudas para  modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de 
desembarque e das lonxas. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

En que consisten as axudas para equipamentos portuarios convocadas pola 
Consellería do Mar para este ano 2018? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2018 13:14:34 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2018 13:14:45 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 13:14:52 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2018 13:14:59 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 13:15:08 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/02/2018 13:15:17 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2018 13:15:23 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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.  

Galicia vén experimentando nos últimos anos un constante incremento da actividade 
comercial e na recepción de tránsitos náuticos, especialmente despois de uns anos 
complicados con motivo da crise económica.  
 
Sabemos que a xestión do ente público Portos de Galicia durante os últimos exercicios 
sufriu unha importante transformación buscando a compatibilidade entre a máxima 
rendibilidade económica do organismo e a atención de calidade ás necesidades do 
sector marítimo portuario. 

A maiores, as lonxas da nosa comunidade levan experimentando uns datos moi 
positivos nas últimas anualidades. No tinxinte ao tráfico comercial, resulta fundamental 
analizar os datos dos movementos nesta anualidade, porque ademais son a proba 
acreditativa do crecemento da actividade económica. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Que balance fai Portos de Galicia do número de tráficos de mercadorías rexistrados 
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 
2017? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2018 13:17:11 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2018 13:17:22 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 13:17:30 
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Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2018 13:17:39 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 13:17:47 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/02/2018 13:17:56 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2018 13:18:02 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O sector marítimo-pesqueiro continúa sendo un dos sectores puxantes da economía 
galega. Segundo datos dos servizos estatísticos da Xunta, os sectores extractivo, 
acuícola e transformador empregan conxuntamente en Galicia a preto de 19.000 
persoas, representando aproximadamente o 55% do emprego total pesqueiro en 
España e o 10% no conxunto da UE. 
  
No que respecta á descarga e comercialización de peixe e marisco fresco supón un 
importante piar deste sector, e neste tramo da cadea económica consolídase unha das 
principais características do noso eido marítimo pesqueiro como é a ampla distribución 
xeográfica e laboral da actividade.  
 
O ano 2016 produciuse un rexistro histórico de facturación no que se refire á primeira 
venda en lonxa. Pero o certo é que as lonxas da nosa comunidade levan 
experimentando uns datos moi positivos nas últimas anualidades, unha vez rematada a 
crise económica. 
 
O traballo para acadar un incremento das cotas nas especies obxectivo da nosa flota, 
ou o novo modelo de xestión para o Cantábrico e Noroeste, que permite o desembarco 
nos nosos portos do peixe que se pesca neste litoral son factores que teñen incidido 
nestes bos datos, entre outros aspectos.  
 
Rematado xa o 2017 cómpre facer balance de cal foi a evolución das descargas e 
facturación dos peixes e mariscos que pasaron polas lonxas galegas. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 

Cal foi a evolución das descargas e facturación de peixe fresco nas lonxas galegas 
durante o ano 2017 atendendo ás distintas modalidades de pesca? 
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Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2018 13:19:48 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2018 13:20:03 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 13:20:10 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2018 13:20:16 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 13:20:24 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O sector marisqueiro ten un peso socioeconómico moi importante en moitas zonas do 
noso litoral xa que é unha actividade que da emprego a moitos homes e especialmente 
a moitas mulleres da nosa costa. 
 
O permiso de explotación é requisito fundamental para poder exercer esta actividade 
con todas as garantías. Sabemos que as prazas sempre se convocan despois de 
comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a 
compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e os criterios socieconómicos. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 
Cantos novos PERMEX foron convocados para este ano 2018?  
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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 ría de Noia é fonte de riqueza para o sector marisqueiro e concretamente o 
berberecho constitúe un dos produtos con maior produción.  

No últimos anos, a marteilia afecta a esta especie de xeito que fai minguar a súa 
produción, pero tamén é certo que dente os biólogos da Consellería do Mar traballan 
para minimizar o impacto deste parasito e mellorar a produción do bivalvo, a través de 
proxectos de investigación e axudas directas para paliar as perdas produtivas 
causadas pola diminución das poboacións de berberecho. 

Non obstante, existe unha recuperación do berberecho, e xa no ano 2015 o valor da 
produción do berberecho en Noia era o máis alto dende 2008, acadando os 10,9 
millóns de euros de facturación.   

O prezo medio do bivalvo supera ao da campaña pasada nesta mesma época de finais 
de ano. 

Coñecemos que dende a Confraría de San Bartolomeu están a desenvolver un 
proxecto que, con cargo a fondos europeos, a través do Grupo de Acción Local Costa 
Sostible, pretende a comercialización do berberecho noiés etiquetado cun selo de 
calidade. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 
 
 
En que consiste o proxecto levado a cabo pola Confraría de Noia que busca un 
etiquetado para o berberecho cun selo de calidade? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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 situación de Galicia no mapa, mirando ao mar, aporta importantes beneficios ao 
sector pesqueiro pero tamén implica que se poida ver afectada polo elevado tráfico 
marítimo ao estar próximo a un corredor polo que circulan grande número de 
mercantes, algúns deles con materiais perigosos que en ocasións poden poñer en risco 
as nosas costas. Pero esta contaminación non só pode vir do lado do mar, senón 
tamén por terra, chegando aos nosos mares a través dos cauces dos ríos e regatos.  

A nosa Comunidade Autónoma pasa por ser a única que posúe un Plan Territorial de 
continxencias por contaminación mariña accidental, denominado comunmente como 
plan CAMGAL, unha previsión que de xeito regulado a través do Decreto 135/2016 do 
6 de outubro, achega unha resposta áxil e coordinada ante un eventual caso de 
contaminación.  

Un dos obxectivos deste plan é o de dar resposta e prepararse da mellor maneira 
posible para atender un accidente de estas características. Para acadar este fin 
véñense desenvolvendo unha serie de exercicios de adestramento nos que participan 
en coordinación os corpos de distintas administracións, como son Salvamento 
Marítimo, Garda Civil, Gardacostas de Galicia,  as autoridades portuarias e as policías 
locais ou agrupacións de Protección Civil de distintos concellos costeiros que se poden 
ver afectados por unha situación de alerta por contaminación. Pero tamén existen 
outros organismos como o Intecmar ou empresas privadas que participan nestes 
dispositivos. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:  

Cal foi o número de prácticas de adestramento para a loita contra a contaminación 
desenvolvidas nos últimos anos? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

Todos sabemos que o marisqueiro é un sector de grande importancia para as 
localidades costeiras galegas, que aporta importantes beneficios ás economías locais. 

O DOG publicaba o pasado 9 de febreiro unha convocatoria de axudas para a 
rexeneración de bancos marisqueiros, a disposición daquelas confrarías de pescadores 
que o soliciten. 

Somos conscientes que para este Goberno é unha prioridade aumentar a superficie 
dos nosos bancos así como mellorar a calidade das augas para acadar unha mellora 
nas zonas de produción. 

De feito, a conselleira visitaba recentemente varios bancos marisqueiros, como por 
exemplo en Redondela ou en Camariñas, para coñecer de primeira man estas labores 
de rexeneración que, con axudas públicas da Consellería do Mar, levan a cabo os 
pósitos e asociacións de mariscadoras.  

Por todo elo, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é a evolución nos últimos anos dos espazos recuperados para o marisqueo? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O DOG publicaba o pasado 7 de febreiro deste ano unha convocatoria de axudas para 
empresas de pequeno e mediano tamaño que se dediquen ao sector da transformación 
de produtos da pesca e da acuicultura. 

Un sector que ten moito potencial en Galicia, xa que por exemplo, no pasado 2017, a 
industria transformadora e comercializadora de produtos da pesca xerou 7.000 millóns 
de euros. 

Coa habilitación deste tipo de axudas, este goberno busca modernizar 
tecnoloxicamente os procesos de produción e  distribución  das pequenas e medianas 
empresas  de cara a facelas máis competitivas no mercado e conseguir un maior nivel 
de diversificación e diferenciación da oferta. 

Dada a importancia de seguir apoiando e fomentando ás empresas do sector da 
transformación de produtos da pesca, é polo que os deputados asinantes,  formulan a 
seguinte pregunta en Pleno: 

 
Que valoración fai a Consellería do Mar da evolución das axudas ao sector de 
transformación ao longo dos últimos anos? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O Instituto Español de Oceanografía é unha organización pública de investigación, 
dependente do Ministerio de Economía e Competitividade, dedicada á investigación en 
ciencias mariñas, especialmente en relación co coñecemento científico dos océanos, a 
sustentabilidade dos recursos pesqueiros e o medio mariño.  

Ademais, o IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos 
internacionais relacionados co mar e os seus recursos.  

O IEO ten nove centros por todo o territorio nacional, dos cales en Galicia podemos 
atopar dous: o de Vigo, que ven de celebrar o centenario desde a súa creación, e o de 
A Coruña. 

A  conselleira do Mar, Rosa Quintana mantivo recentemente unha xuntanza co director 
do Instituto Español de Oceanografía (IEO), Eduardo Balguerías na que intercambiaron 
diferentes aspectos sobre o traballo da Unidade Técnica de Pesca de Baixura, 
dependente da Consellería do Mar e o IEO. 

Somos plenamente conscientes da importancia da relación entre ambas institucións, 
que se fundamenta principalmente na transferencia de coñecemento e en traballar 
xuntos e coordinados na defensa do sector do mar de Galicia e dos seus profesionais. 

Por todo o dito, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 

 

En que consiste o traballo levado a cabo pola Unidade Técnica de Pesca de Baixura en 
colaboración có Instituto Español de Oceanografía? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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 Consellería do Mar dispón de catro centros educativos nos que se imparte formación 
integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte 
marítimo. 

Nestes centros, os alumnos poden obter formación para capitán de pesca, patrón nas 
súas diversas modalidades, mariñeiro pescador, mariscador/a, percebeiro/a, entre 
outros. A todo isto, hai que sumarlle a formación non regrada que ten lugar nos 
diferentes portos galegos. 

A principios deste ano, a Conselleira do Mar visitaba a aula de seguridade da Escola 
Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol, na cal puido comprobar de primeira man os 
adestramentos para situacións de supervivencia e loita contra incendios. 

Sabemos que a formación dos profesionais do sector pesqueiro é unha prioridade 
deste Departamento e nesta liña estase a traballar, por iso, os deputados asinantes, 
formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é a oferta formativa nos centros de formación integral nas diferentes especialidades 
de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo para o longo deste ano? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O Mexillón de Galicia (Mytilus galloprovincialis) é un molusco bivalvo que presenta 
unha característica forma lonxitudinal de machada, en punta e grosa no extremo 
anterior, e longa moi afiada no posterior. A súa cuncha está formada por dúas valvas 
iguais de carbonato cálcico, cubertas externamente por unha capa de cor negro 
azulado, onde se poden observar unhas liñas concéntricas denominadas estrías de 
crecemento. 

A vinculación de Galicia co mexillón é un feito do que se teñen noticias dende as 
primeiras poboacións celtas e romanos, tamén no século XVIII, cando partían dende as 
rías galegas con destino á corte dos Austrias pequenos barrís de ostras e mexillóns, 
somerxidos en “escabeche real”. Pero foi en 1945 cando se fondea a primeira batea, 

comezando así o cultivo do mexillón, e que se ten convertido ademais na nosa 
acuicultura máis importante, porque cando dicimos acuicultura, estámonos a referir a 
que na actualidade, o sector do mexillón, dentro do eido da acuicultura galega, 
configura un conglomerado de empresas produtoras, transformadoras e 
comercializadoras que aportan un total de 400 millóns de euros, xerando máis de 
10.000 postos de traballo no litoral galego. 

En febreiro deste ano, a secretaria xeral de Pesca participaba en Bruxelas nun foro 
sobre acuicultura na Unión Europea, onde compartíu experiencias con representantes 
doutras administración dos distintos Estados Membros xunto a científicos e 
investigadores, no que abordaron exemplos de boas prácticas no eido da acuicultura,  
e tamén as necesidades e retos da actividade na UE.  

Galicia aportou o seu saber no ámbito do mexillón, destacando o seu potencial. 

Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Que medidas ten tomado a Xunta de Galicia para potenciar o cultivo de mexillón 
reforzando a súa trazabilidade e favorecendo a innovación neste sector que lle permita 
un óptimo aproveitamento dos fondos FEMP? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O mar é un elemento que define e caracteriza boa parte da riqueza da nosa particular 
“terra” e ademais é unha fonte de recursos moi prezada, pois arredor del configúrase 
un sector primario estratéxico a nivel económico, social e tamén cultural. 

Galicia sempre foi unha potencia pesqueira e segue a ter na pesca un dos seus piares 
económicos que engloba non só á actividade propiamente extractiva, senón tamén a 
miticultura, a piscicultura, o marisqueo, a conserva e os transformados. 

Sen embargo, coincidindo coa entrada na Unión Europea, a flota pesqueira entrou 
nunha dinámica de adelgazamento motivada en boa parte pola asunción das cotas de 
pesca que limitaban o esforzo pesqueiro dunha potencia neste ámbito como era 
Galicia. 

Sabemos que a Consellería do Mar traballa día a día para precisamente que a nosa 
flota obteña maiores cotas de pesca e tamén somos conscientes da aposta que pola 
formación se fai dende este Departamento, así como das axudas existentes para 
adquisición de novas embarcacións.  

Por todo o dito, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 

Que medidas está a tomar a Xunta de Galicia para establecer vías que permitan o 
relevo xeracional no sector pesqueiro? 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

O pasado 11, 12 e 13 de decembro de 2017 tivo lugar o Consello de Ministros de 
Pesca da UE no cal se estableceron os TACs e cotas para este ano 2018, que como 
cada ano se celebra por estas datas en Bruxelas. 

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, acudía en representación das comunidades 
autónomas e da man da ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina.  

O desenlace destas negociacións é determinante para a frota pesqueira porque dela se 
derivan as posibilidades de pesca para todo un ano. 

Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Que valoración fai o Goberno galego dos resultados acadados no último Consello de 
Ministros de Pesca da UE para 2018? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2018 13:46:55 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2018 13:47:04 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 13:47:11 

 

85245



 

 

Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2018 13:47:16 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 13:47:24 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/02/2018 13:47:31 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2018 13:47:36 

 

85246



 

 

A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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. 

As axudas a acuicultura estrutúranse en tres liñas que son as seguintes: para 
proxectos de investimentos produtivos, para proxectos que incrementen a eficiencia 
enerxética, e por último, para a obtención de servizos de asesoramento no ámbito da 
acuicultura. 

Estas axudas véñense convocando con carácter anual e coñecemos que para o ano 
2017 houbo 62 axudas para mellorar en empresas acuícolas por un importe superior 
aos 2,8 millóns de euros. 

O que cómpre deixar claro unha vez máis é que o principal destino destas axudas 
segue a ser o sector bateeiro, xa que en 2017 o 75% destes fondos foron para o sector 
miticultor. 

Con todo, o DOG publicaba o pasado 18 de xaneiro de 2018 unha nova orde para 
investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da 
reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é a contía da convocatoria de axudas destinadas a proxectos acuícolas e en que 
consisten? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2018 13:49:11 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2018 13:49:20 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2018 13:49:27 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2018 13:49:33 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2018 13:49:40 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/02/2018 13:49:47 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2018 13:49:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez, José 

Antonio Quiroga Díaz, Julio Torrado Quintela 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 reposta oral en Pleno.  

 

A principios do ano 2011, o presidente da Xunta de Galicia, Sr. Feijoo, 

prometeu publicamente dotar ao novo Hospital Universitario Lucus 

Augusti do Servizo de Hemodinámica 24 horas. Case seis anos despois, 

esta promesa segue a estar incumprida e os lucenses só temos un 

servizo de Hemodinámica en horas de oficina, de 8 a 15 horas, cinco 

días a semana polo que os enfermos que necesiten unha anxioplastia 

fóra destas horas teñen que ser trasladados a outro centro sanitario cos 

riscos que iso produce.  

 

A cidadanía lucense ten protestado claramente por esta situación e 

mesmo neste Parlamento foi admitida a trámite unha ILP firmada por 

máis de 41.000 cidadáns na que se solicitaba, entre outros, este servizo 

de hemodinámica 24 horas, aínda que esta ILP foi cambiada por os 

votos do Partido Popular no que foi unha auténtica burla a cidadanía 

impropia dun Goberno democrático.  

 

Pero a pesar de todos os atrancos postos polo Goberno do Sr. Feijoo, a 

cidadanía lucenses segue a defender a necesidade de ter este servizo de 

hemodinámica no HULA porque todas as opinións dos especialistas e 

os datos clínicos e estatísticos o avalan. 

 

 A Sociedade Española de Cardioloxía e os especialistas do HULA 

defenden a necesidade de ampliar o servizo de hemodinámica as 24 

horas para poder salvar a vida a un número alto de pacientes 

cardiolóxicos porque no HULA, en horario de mañá, se están 

realizando anxioplastias primarias tan só ao 40% dos pacientes, mentres 

cun 60 % ten que ser trasladado a Coruña para realizar un tratamento 

que pode ser levado acabo en Lugo con consecuencias moi graves para 
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os doentes, como poñen de manifesto os primeiros datos coñecidos do 

Rexistro Galego do infarto agudo de miocardio.  

 

En efecto, os datos deste Rexistro indican que os doentes lucenses 

tardan 192 minutos, máis de tres horas, desde que se poñen en contacto 

cos servizos sanitarios ata que se produce a apertura da arteria. Isto 

significa que os lucenses tardan 82 minutos máis que os composteláns, 

58 minutos máis que os coruñeses e 41 máis que os cidadáns de 

Pontevedra en recibir o tratamento necesario.  

 

Estas diferencias non son baladíes porque toda a literatura especializada 

afirma que o elemento fundamental para salvar a vida fronte a un 

infarto e para non ter secuelas graves, é recibir unha anxioplastia 

primaria nun tempo máximo de 120 minutos, pero os lucenses tardan 

unha hora e 20 minutos mais do límite para recibir este tratamento. E 

isto explica tamén por que na provincia de Lugo a mortalidade por 

infarto medida aos 30 días e aos 12 meses, é moito mais elevada que na 

provincias de Coruña e Pontevedra como indican os datos dos 

profesionais.  

 

Para os socialistas é claro que a cidadanía lucense non é tratada con 

equidade nin con igualdade pola Consellería de Sanidade da Xunta de 

Galicia. É absolutamente necesario que o presidente da Xunta cumpra 

dunha vez a súa promesa e poña en marcha o Servizo de 

Hemodinámica 24 hora no Hospital Universitario Lucus Augusti.  

 

Polo exposto, as deputadas e os deputados asinantes formulan a 

seguinte pregunta:  

 

Vai a implantar a Xunta de Galicia o servizo de Hemodinámica 24 

horas no Hospital Universitario Lucus Augusti?  

 

Pazo do Parlamento, 16 de febreiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/02/2018 13:12:12 
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José Antonio Quiroga Díaz na data 16/02/2018 13:11:49 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/02/2018 13:11:33 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/02/2018 13:11:42 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/02/2018 13:12:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, 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. 

 

En decembro de 2016 o Grupo Parlamentario Socialista rexistraba na 

Cámara galega unha batería de iniciativas para preguntar ao Goberno 

galego polo risco, segundo denunciaban os traballadores de Adif, da 

reestruturación do servizo de venda de billetes de tren en sete estacións 

galegas: catro delas, na provincia de Ourense, unha na contorna de 

Vigo, outra no Baixo Miño e outra máis no sur de Lugo. Por elas pasan 

cada ano case 200.000 persoas que soben e baixan dos trens de Renfe. 

Dita decisión suporía deixar importantes núcleos de poboación sen o 

servizo presencial de información e venda de billetes e implicando, 

nalgúns dos casos o peche e estacións que quedarían sen persoal. Unha 

decisión que afondaría no deserto demográfico no que se está a 

converter o noso medio rural.  

 

O que noutrora era unha única empresa pública está a ultimar entre as 

dúas compañías en que se dividiu o traspaso da venda de billetes e 

información ao público. Tratábase de que este servizo que agora presta 

Adif, sexa xestionado por Renfe-Viajeros. O proceso de transvase do 

persoal, avanza nas estacións das sete cidades e máis na de Vilagarcía, 

onde 82 persoas desenvolven estas funcións. Non entanto, nin Renfe 

nin Adif estaban daquelas a incluír a venda de billetes nin a atención ao 

público nas estacións nas que estes labores non é realizado por persoal 

do departamento comercial, senón no de circulación. Renfe, ao cabo, 

non prevía asumir este persoal, e Adif afirmaba que non o mantería 

senón ocupa tempo dabondo en labores alén das comerciais.  

 

En xaneiro de 2017 o Grupo Parlamentario Socialista preguntaba en 

Pleno á conselleira de Infrestruturas e Vivenda por esta situación. A 

resposta da conselleira, segundo se reflicte no propio Diario de Sesións 

da Cámara, apuntaba ao cambio de funcións do “persoal de ADIF 

Circulación, que aínda que non fora o seu cometido principal, 
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realizaría as funcións de información e venda de billetes,  o que en 

ningún caso suporía mingua de postos de traballo” 

 

Recentemente coñecíamos a intención de Adif de privatizar a atención 

ao viaxeiro nas estacións do Barco e A Rúa-Petín. A entidade publicou 

no seu perfil do contratante a licitación dos servizos de información, 

atención ao cliente, venda de billetes e servizos básicos e 

complementarios de ambas as estacións, con senllos contratos por 12 

meses e un importe de 41.792 e 40.378 euros respectivamente.  

 

 En canto ao perfil do futuro persoal de atención ao público, o prego de 

prescricións técnicas establece que han de ter unha formación como 

mínimo de ESO ou equivalente, falar perfectamente galego e castelán e 

ter coñecementos básicos de inglés ou de francés, así como dominio no 

uso de contornas informáticas a nivel de usuario. Segundo afirmou o 

sindicato CXT, no caso destas dúas estacións ourensás afectaría a unha 

media de 160.000 viaxeiros anuais, cos datos de 2016, ano no que se 

venderon na estación do Barco de Valdeorras máis de 14.000 billetes e 

máis de 10.000 na da Rúa.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Coñece o Goberno galego a intención de Adif de privatizar a atención 

ao viaxeiro nas estacións de tren da comarca de Valdeorras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/02/2018 18:49:58 

 
Raúl Fernández Fernández na data 16/02/2018 18:50:03 

 
María Luisa Pierres López na data 16/02/2018 18:50:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

Durante os últimos días de novembro e primeiros de decembro de 2017, 

responsables do Goberno da Xunta de Galicia, nomeadamente o 

conselleiro de Sanidade e o presidente da Xunta de Galicia, encomiaron 

e apoiaron o nomeamento de Rocío Mosquera como directora-xerente 

de Galaria.  

 

Non entanto, o venres 15 de decembro de 2017 o Diario Oficial de 

Galicia publicaba, no apartado IV Oposicións e Concursos, páxina 

56762, a Orde do 1 de decembro de 2017 pola que se anuncia a 

convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo en 

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A. Concretamente a 

convocatoria diríxese á convocatoria para a posición de director-xerente 

da citada empresa pública. Nesta convocatoria se anuncian prazos de 

presentación de solicitudes, ofrécense formularios e anúncianse o 

procedemento de resolución.  

 

Esta inconsistencia de convocar un posto de persoal directivo dunha 

empresa pública, dúas semanas despois de anunciar o nomeamento da 

persoa concreta, vulnera todos os procesos de igualdade de 

oportunidades e de limpeza procedemental. A preguntas do Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, dende a Consellería de 

Sanidade afirmouse que o nomeamento previo foi feito de maneira 

provisional, e afirmouse que sería por un máximo de tres meses. 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 1 de febreiro dáse publicidade da 

Resolución do 22 de xaneiro polo que se resolve nomear a Rocío 

Mosquera como directora-xerente de Galaria, posto que xa ocupaba por 

aquel nomeamento provisional.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Considera a Xunta de Galicia ter actuado con total limpeza no 

procedemento de convocatoria e posterior resolución do posto de 

director/a-xerente de Galaria? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/02/2018 18:48:32 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/02/2018 18:48:38 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García, 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. 

A veciñanza, agrupada na Asociación de Afectados polas louseiras do Val do Río 

Baos, formada por habitantes das parroquias de Lindín e Santa María Maior,  está 

afectada pola actividade de dúas louseiras situadas no Val do Río Baos, en 

Mondoñedo,  e levan anos denunciando o grave impacto negativo que está a ter 

nas súas propiedades, nos acuíferos, e na contorna ambiental dita actividade. 

Os danos, tanto nas propiedades privadas como en camiños públicos, nas 

vivendas, nos acuíferos e na contorna, son cuantiosos. 

Prodúcese contaminación ao encoro que subministra auga ao concello de 

Lourenzá, prodúcense impactos nas casas derivados das voaduras e existe unha 

balsa de decantación a piques de sobordar que preocupa enormemente debido á 

súa proximidade ás vivendas e ao río; preocupación que se intensifica cos 

recentes acontecementos en Touro de desborde dunha balsa que afectou a un 

regato.  

Sofren tamén polo estado lamentable no que deixan os camiños os vehículos que 

operan para a empresa. 

A finais de novembro a empresa produciu un derribo con efectos perniciosos nas 

propiedades privadas próximas e na vía pública de titularidade municipal que da 

acceso aos terreos dedicados a uso agro gandeiro. Unha vía que quedou 

inutilizada, do mesmo xeito que outros camiños que chegaron a desaparecer.  

Isto prodúcese sempre que a empresa realiza voaduras con material explosivo.  
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Ademais prodúcense verteduras contaminantes pola filtración de gasóleo que 

acaban no Río Baos (afluente o río Masma que desemboca na Ría de Foz) que 

abastece de auga potable ao concello de Lourenzá. Observouse que as verteduras 

de gasóleo débense a un total incumprimento do transporte desta substancia.  

O modo de proceder da empresa resulta absolutamente censurable non só por 

incumprir normativas establecidas e continuar na mesma liña, senón tamén polo 

trato tan degradante que está a dar aos veciños e veciñas afectados, con continuas 

presións para que abandonen os seus lugares de residencia e traballo agrícola.  

Fronte a esta realidade a Xunta de Galicia mostra unha pasividade total ante as 

denuncias da veciñanza. 

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Coñece a Xunta de Galicia a situación pola que están a pasar veciños e 

veciñas e as continuas ilegalidades e incumprimentos das normativas en 

seguridade e en saúde ambiental por parte de Lousas Veira do Río S. L., 

no municipio de Mondoñedo, cun negativo impacto no medio ambiente, 

nos acuíferos, nas vivendas, nas propiedades privadas e nas vías públicas?  

 

 Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2018. 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Antón Sánchez García na data 19/02/2018 11:22:32 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno. 

 

1. As listas de agarda nos Centros de Saúde de Combarro e Anafáns estanse 

incrementando como consecuencia da decisión da Xunta de Galiza de non substituír ao 

persoal sanitario cando está de baixa ou de permiso. Hai esperas de máis de doce días 

para unha consulta co médico de cabeceira e para as analíticas. Moitas persoas que 

precisan dun seguimento personalizado agora non poden ser atendidas, ocasionando 

trastornos no seu tratamento, e en moitos casos vense obrigadas a acudir as Urxencias, 

co conseguinte colapso deste servizo. O persoal sanitario está a soportar unha 

sobrecarga de traballo, chegando mesmo a prolongar a súa xornada laboral, ao ter que 

atender o cupo de compañeiros. 

2. O concello de Poio leva xa demasiado tempo esperando por un Centro de 

Saúde dotado de medios materias e humanos como correspondería para unha poboación 

de máis de 17.000 habitantes que no período de verán duplícase. Pero a falta de 

compromiso da Xunta de Galiza coa Atención Primaria está a deteriorar gravemente a 

asistencia sanitaria no Concello de Poio. Para dar resposta a esta situación e corrixir as 

graves carencias que existen na actualidade, a Consellaría de Sanidade debe axilizar os 

trámites para a construción do Centro de Saúde que se merece Poio, e ademais debe 

asumir o compromiso de manter as actuais infraestruturas sanitarias de Combarro e 

Raxó.  
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3. A reforma da Lei de Saúde de Galiza que o PP pretende levar adiante, en 

contra dunha maioría de cidadáns que así o manifestaron o pasado día 4 en Santiago, 

ven agravar aínda máis as carencias da Atención Primaria, restándolle recursos materias 

e humanos. O Partido Popular está empeñado en cambiar o actual modelo de sanidade 

pública gratuíta e universal por un sistema privatizado, detraendo recursos económicos 

públicos e transferíndoos ao sistema privado a través de concertos e desvío de doentes 

do sistema público. A Reforma da Lei de Saúde que propón está pensada para dotar ao 

SERGAS de mecanismos legais que permitan baleirar o actual sistema público en 

beneficio da sanidade privada. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que medidas pensa adoptar para rematar coas listas de agarda en Poio 

(consecuencia de non cubrir as baixas dos facultativos en situación de Incapacidade ou 

licenza Temporal)? 

 

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/02/2018 11:27:19 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/02/2018 11:27:26 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/02/2018 11:27:28 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/02/2018 11:27:30 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/02/2018 11:27:31 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/02/2018 11:27:33 
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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 resposta 

oral en Pleno, sobre a supresión da liña de autobús directa entre Lugo e Vigo. 

 

O novo Plan de trasporte por autoestrada deseñado pola Xunta de Galiza inclúe 

a supresión da liña de autobús que unía até o de agora de maneira directa as cidades de 

Lugo e Vigo. De acordo coa información proporcionada pola empresa concesionaria do 

servizo manterase tan só os venres e os domingos en dous únicos horarios  

A supresión da liña prexudica non só á poboación da cidade de Lugo, tamén a 

comarcas como A Ulloa e a concellos como o de Lalín que conectaban coa cidade 

olívica e entre elas a través desta liña.  

Cómpre sinalar o agravio comparativo no que se atopa o interior do país a 

respecto das conexións de transporte terrestre, especialmente na provincia de Lugo cuxa 

capitalidade é a única de todo o país que apenas conta cun servizo ferroviario, moi 

precario, á Coruña e Monforte así como escasas frecuencias de autobús entre as súas 

localidades e comarcas co resto de Galiza.  

Alén diso, infraestruturas prometidas desde hai décadas como a autovía Lugo-

Compostela continúan aínda sen rematar.  
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Neste contexto, as novas liñas e rutas que a Xunta de Galiza deseñou no marco 

do novo Plan de Transporte lonxe de mellorar a precaria rede de transporte colectivo, 

está a illar aínda máis o interior.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Cre que mellorou o novo Plan de transporte a conexión terrestre das comarcas 

luguesas en particular e do interior do país en xeral? 

 

Santiago de Compostela, 19 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: 
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Olalla Rodil Fernández na data 19/02/2018 12:38:09 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/02/2018 12:38:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/02/2018 12:38:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/02/2018 12:38:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/02/2018 12:38:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/02/2018 12:38:25 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Carlos López Crespo, Marián García Míguez, Alberto 

Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega 

Pérez, 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 normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o 
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de estratexias 
integradas, multisectoriais e baseadas en zonas. 

Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo Marítimo e da 
Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da dirección xeral de 
Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as actuacións conducentes á 
elaboración e aprobación destas estratexias a través dos Grupos de Acción Local do 
sector Pesqueiro (GALPs). 

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de 
lucro compostas por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais 
públicos e privados dentro dunha zona. Na actualidade, xa se levan constituído en 
Galicia un total de sete grupos, sendo ademais Galicia a primeira comunidade 
autónoma do Estado en seleccionar grupos e estratexias. 

A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes e que 
permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar o emprego e a 
cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e acuícolas, fomentar o emprego 
feminino, diversificar as actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros 
sectores da economía marítima, etc.. 

O pasado 4 de xaneiro publicábase dúas novas ordes de axudas para proxectos que se 
presenten este ano 2018. Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
cuestión en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego destas novas axudas aos grupos de acción local 
do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca para 
proxectos que se presenten este ano 2018?  
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Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 19/02/2018 14:14:22 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 19/02/2018 14:14:31 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 19/02/2018 14:14:38 

 
Alberto Pazos Couñago na data 19/02/2018 14:14:44 

 
Marta Rodriguez Arias na data 19/02/2018 14:14:55 

 
María Soraya Salorio Porral na data 19/02/2018 14:15:03 

 
Daniel Vega Pérez na data 19/02/2018 14:15:09 
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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. 

Asistimos non fai moito tempo a gravísimas situacións de vulneración do dereito 

á saúde sexual e reprodutiva das mulleres así como ao dereito da interrupción do 

embarazo, con derivacións fóra do territorio galego, provocando verdadeiros 

riscos para a saúde das mulleres afectadas.  

Todo isto nun contexto de desmantelamento progresivo de servizos públicos que 

teñen afectado de xeito moi duro ao dereito á saúde así como axudado a 

aumentar aínda máis a desigualdade existente entre homes e mulleres, sendo as 

mulleres as que sempre teñen máis que perder.  

Pero ademais da saúde sexual e reprodutiva ou as enfermidades xinecolóxicas, en 

materia sanitaria a atención á saúde das mulleres, tamén debe terse en conta en 

enfermidades comúns que poden manifestarse con signos e síntomas diferentes, 

así como no estudo de factores sociais e culturais que afectan tanto física como 

psiquicamente ás mulleres, debendo ser reforzado todo isto con recursos públicos 

suficientes que permitan dar cumprimento aos plans elaborado, coa finalidade de 

mellorar en conxunto a saúde das mulleres.  

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

Pregunta: 

-Ten informes a Consellería de Sanidade sobre o grao de cumprimento do 

Plan Integral de asistencia ás mulleres? 

 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018. 
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  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 20/02/2018 10:06:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada 

Álvarez, 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. 
 

Nestes días tivemos noticia de que, en Touro (A Coruña) desbordou 

unha das balsas relacionadas coa mina de cobre. Foron as abundantes 

chuvias as que provocaron o reborde da balsa, pudendo provocar así un 

deterioro das masas de auga que existen na contorna, mais nada 

sabemos do que ten feito Augas de Galicia, a Consellería de Medio 

Ambiente ou a Dirección Xeral de Minas ao respecto.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que ten que dicir o Goberno galego con relación ao desbordamento 

dunha das balsas relacionadas coa mina de cobre de Touro (A Coruña)? 

 

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Abel Losada Álvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/02/2018 11:19:29 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/02/2018 11:19:40 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/02/2018 11:19:46 
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Raúl Fernández Fernández na data 20/02/2018 11:19:52 

 
María Luisa Pierres López na data 20/02/2018 11:19:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, 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.  

 

A semana pasada o voceiro do PP no Concello de Santiago (ex conselleiro de 

Medio Ambiente e ex alcalde da cidade) chegaba ao río Sar coa idea de 

denunciar o terrible estado de contaminación que sofre o río pola insuficiente 

capacidade da edar. 

 

Ata aí todo ben, pois é coñecido o grave estado de contaminación do río 

polas deficiencias da edar e polo desleixo do Goberno (Santiago agarda por 

unha nova depuradora dende hai anos), de tal forma que é posible que estea 

afectando ata á ría de Noia. O problema chegou cando o voceiro do PP colleu 

unha póla, fixo un burato no chan e foi guindando o lixo que sacaba ao río e 

que este arrastraba. 

 

O presidente da Xunta de Galicia xustificaba días despois que “no río Sar se 

está vertendo sen depurar e iso implica responsabilidades”. O que non deixa 

de ser certo, a propia Lei de augas de Galicia 9/2010 tipifica como infracción 

leve (artigo 85.e) os vertidos que podan alterar a calidade da auga ou as 

condicións ambientais ou hidráulicas, sen autorización, cando non existan 

danos para o dominio público ou cando estes non sexan superiores a 15 000 

euros.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que lle parece ao Goberno galego que o voceiro do PP en Santiago de 

Compostela collera unha póla, fixera un burato no chan e fora guindando o 

lixo que sacaba da marxe do río Sar? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

    Xoaquín Fernández Leiceaga 

    Raúl Fernández Fernández 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/02/2018 11:20:26 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/02/2018 11:20:32 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/02/2018 11:20:37 

 
María Luisa Pierres López na data 20/02/2018 11:20:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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 pataca (Solanum taberosum) colleu carta de natureza nas nosas leiras a partir 

do século XIX e axudou notablemente na mantenza das familias do noso país, 

mesmo permitiu aguantar en mellores condicións os envites da fame. Desde esa 

época forman parte tanto da paisaxe como da dieta e tradición culinaria galega. 

 

 

A pataca na comarca de Xinzo de Limia ten unha importancia vital, tanto social 

coma economicamente. É unha rexión onde a pataca forma parte da súa 

idiosincrasia, estando moi presente tanto na gastronomía da zona como na súa 

comercialización, especializándose cada vez máis e abrindo novos mercados 

internacionais.  

 

 

Os produtores da zona son capaces de combinar a tradición coa innovación 

facendo da pataca de Xinzo un alimento de calidade suprema.  

 

 

Por iso os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Cales son os motivos das inspeccións aos almacéns de produtores de pataca na 

comarca de Xinzo de Limia, levedas a cabo pola Consellería do Medio Rural 

durante o mes de xaneiro de 2018? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 

 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Antonio Quiroga Díaz na data 20/02/2018 13:26:45 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/02/2018 13:35:08 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas 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 

cambio realizado nos informes da Xunta de Galicia sobre a ampliación da 

canteira de Granitos Fernández Fernández en Saiar 

 

En 2011, a antiga Consellería de Industria freou en  Xiabre tres proxectos de 

explotación de canteiras que trataban de invadir a conca do  Xiabre e terían 

afectado aos próximos xacementos de petróglifos do monte Xiabre que cos seus 

641 metros de altura constitúe un dos teitos da zona sur de Arousa. As súas 

ladeiras divídense entre Vilagarcía, Caldas e Catoira, que á súa vez se reparten o 

seu importante patrimonio paisaxístico, arqueolóxico, artístico e etnográfico. No 

que se refire á riqueza arqueolóxica hai que destacar numerosos petróglifos que 

dan mostra da longa historia desta zona da ría de Arousa que, como dicíamos, 

poderían ser postos en perigo pola actividade da canteira. 

Unha das tres iniciativas paralizadas consistía na ampliación da canteira que a 

empresa Granitos Fernández Fernández tiña funcionando en Saiar, moi preto do 

cumio do monte que domina o fondo da ría de Arousa. Aquel proxecto, que en 

principio recibiu unha consideración negativa na Xunta, acaba de recibir o visto e 

prace da Administración autonómica Deste xeito, a declaración de impacto 

ambiental , a diferenza da realizada no 2011, agora é positiva. 

  

Ante esta situación o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

pregunta: 
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- Ten considerado o Goberno galego o perigo que a ampliación da canteira 

pode supor para a conservación dos petróglifos de Xiabre? 

 

 Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018. 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 20/02/2018 15:32:20 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/02/2018 15:32:25 
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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. 

 

 

O Plan de sinalización de bateas de Portos de Galicia anunciado xa en 2015 está 

sen executar na actualidade, todo iso a pesar de que hai máis de 3.000 artefactos, 

e que afecta a unhas 4.000 embarcacións. Portos do Estado aprobou a finais do 

ano 2017 a proposta galega.  

 

 

No mes de abril do ano pasado houbo que lamentar o sinistro dun cerqueiro, con 

perda de vidas humanas. Naquel momento reactivouse o debate sobre a 

necesidade de balizar os polígonos mexilloeiros.  

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Como valora o Goberno galego ter comprometido un plan no ano 2015 e que a 

día de hoxe estea sen levar a cabo, tratándose dun tema relativo á seguridade das 

persoas que traballan no mar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 20/02/2018 16:40:25 
 

Julio Torrado Quintela na data 20/02/2018 16:40:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral 

en Pleno. 

 

O pasado mes de agosto presentouse a solicitude de reapertura, da mina nos 

concellos de Touro e O Pino para reiniciar a extracción de cobre. Este novo proxecto 

pretende seguir explotando os mesmos xacementos abandonados do ano 1986 ( nas 

mesmas cortas) máis, novos xacementos colindantes con estes. 

Trátase dun proxecto de megaminería a ceo aberto que ocupará unha extensión de 

689 Ha. Dos cales só o 30% son terreos xa afectados pola explotación anterior. Vai a 

afectar case 500 Has. de terreos agrícolas e forestais que son a base produtiva de moitas 

explotacións agrarias dos núcleos máis próximos ó complexo mineiro. 

O proxecto contempla volver escavar as cortas xa explotadas nos anos 70/80 , 

nalgunhas das cales se levaron a cabo labores de restauración para resolver o problema 

ambiental que xerara a anterior mina .  

Xunto a explotación desas catro cortas existentes vanse a escavar 6 novas cortas 

que darán lugar a outras tantas zonas mineiras coa eliminación definitiva do uso destes 

solos para ás actuais actividades agrícolas ou forestais. Afecta a máis de 400 parcelas de 

terreos de propiedade particular que na súa maior parte, máis de 350Has, foron obxecto 

de concentración parcelaria. 
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Así mesmo afectará a varias decenas de explotacións gandeiras que perderán unha 

parte moi importante da súa base territorial. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Cal foi o coste que lle supuxo á administración galega realizar a concentración 

parcelaria nos núcleos de Arinteiro (Loxo) no concello de Touro, e en San Sadurniño e o 

Castelo (Cebreiro) no concello de O Pino? 

 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/02/2018 17:22:55 
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María Montserrat Prado Cores na data 20/02/2018 17:23:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/02/2018 17:23:03 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/02/2018 17:23:04 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/02/2018 17:23:05 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/02/2018 17:23:06 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O deterioro na sanidade pública polos recortes orzamentarios e a política de 

privatización levada a cabo polo Goberno, está a ter consecuencias moi graves na 

propia prestación sanitaria, pero tamén nas condicións laborais do persoal.  

 

Neste sentido, os hospitais comarcais son duramente castigados, a causa dun 

desmantelamento paulatino dos seus servizos tanto no ámbito material como no 

humano.  

 

O Hospital de Verín é un claro exemplo desta política de deterioro de servizos 

públicos. A Unidade de Coidados Paliativos non existe, dende a entrada na 

xerencia da prima do presidente Feijóo, e o servizo, que dalgunha maneira tamén 

podería cubrir esta circunstancia, como o servizo de HADO, anunciase 

constantemente pero nunca se converte en realidade. Outro exemplo deste 

desmantelamento prodúcese en traumatoloxía, que antes contaba con 4 

facultativos e ágora está na metade, con aumento desmesurado das listas de 

espera que provoca as derivacións constantes á sanidade privada.  

 

Ademais de servizos e problemas concretos característicos do Hospital, existen 

no mesmo demandas que resultan comúns a todo o Sistema Galego de Saúde, 

como a falta de persoal en xeral, producíndose situacións nas que unha soa 

auxiliar debe atender a máis de 20 pacientes.  
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

PREGUNTA:  

 

- Consideran que a política de xestión sanitaria que están a levar a cabo 

resulta a máis axeitada para mantear un servizo sanitario público e de 

calidade? 

 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 20/02/2018 17:48:44 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada 

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. 

 

Entre os obxectivos da actual política agrícola comunitaria (PAC) está garantir o 

abastecemento de alimentos á poboación europea a prezos axeitados, garantir uns 

ingresos xustos aos agricultores e agricultoras e o benestar na sociedade rural, 

aumentar a competitividade dos produtos agrícolas comunitarios no mercado 

interior e mundial, mellorar a seguridade alimentaria coa mellora das condiciones 

sanitarias dos animais e do seu benestar ou asegurar a protección do medio 

ambiente. 

Para a consecución destes obxectivos, o FOGGA xestiona medidas como: 

 Fondo Europeo Agrario de Garantía Agraria (FEAGA), que son axudas 

directas a explotacións agrarias que comprenden tanto o pagamento único 

por explotación, independente da produción obtida, como outros 

pagamentos directos en función da produción de determinados sectores e 

tamén outros pagamentos adicionais ou específicos co obxecto de mellorar 

a calidade do leite e da carne de vacún ou de ovino e cabrún e para manter 

as condicións ambientais. 

 Os procedemento de asignación de dereitos de pagamento único a 

agricultores en función de pagamentos recibidos ou das solicitudes da 

reserva nacional, así como as cesións de dereitos entre agricultores. 
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 Outras medidas relacionadas co Apoio ao Sector Lácteo e Mercados 

Agrícolas, tanto no relativo a almacenamento público como privado ou as 

axudas á utilización industrial ou a consumo de determinados produtos 

agrícolas e gandeiros en xeral e en particular polos alumnos de centros 

escolares. 

 Cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural 

(FEADER) 

 Axudas ao desenvolvemento rural establecidas no eixo 2, relativo á 

mellora do medio ambiente e do medio rural, do Programa de 

Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013 para o mantemento sostible 

de terras agrícolas. 

Así mesmo leva a cabo actuacións como a coordinación e aplicación dos 

resultados do control da condicionalidade como conxunto de requisitos legais de 

xestión e boas condicións agrarias e medioambientais que deben cumprir os 

agricultores para a percepción destas axudas ou o establecemento dos 

procedementos de solicitude, xestión e pago destas axudas directas. 

Chegan malas novas dende a UE para o agro galego, ao ser coñecedores de que 

esta pretende eliminar as partidas da PAC e os fondos estruturais ata novo aviso 

para derivalos a outros fins ou investimentos. 

Con este escenario, Galiza podería perder ata 2.771 millóns de euros para o 

vindeiro marco, solo no que a axudas da PAC se refire, isto é, sen contar os 

fondos de cohesión. 

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea realiza a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia co Goberno de España e a UE diante 

deste posible escenario? 

Santiago de Compostela a 20 de febreiro de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro  Araújo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 20/02/2018 18:28:05 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 20/02/2018 18:28:17 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas do Grupo Parlamentar de 

En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, sobre a 

conservación do centro educativo Isidora Riestra de Poio. 

Recortes reiterados e abandono, eses foron os dous piares da política do Partido 

Popular respecto á conservación e mantemento dos centros educativos do país.  

Unha partida que pasou de algo máis de 11 millóns e medio de euros en 2008, a 

4.650.000 euros nos últimos orzamentos, que en termos reais, isto é descontando 

as variacións do IPC, supón case un 70% menos. Un 70% menos que se traduce 

en aulas en mal estado, alumnado en clase con abrigo, cubertas que seguen tendo 

amianto e, en definitiva, ausencias graves de infraestrutura escolar nun parque 

educativo que acumula, de media, corenta anos de idade. 

Idade que ten o Centro de Infantil e Primaria Isidora Riestra de Poio no que, tal e 

como denuncia a ANPA, non se fixeron investimentos relevantes nos últimos 

anos de xeito que se van acumulando os problemas. O último foi a caída do falso 

teito dunha aula de desdobre. Caída que desatou todas as alarmas e que vén a 

sumarse a toda unha restra de demandas de melloras necesarias como: o cambio 

de ventás,  a dotación dun patio cuberto, o cambio da caldeira ou o 

acondicionamento do ximnasio.  

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

pregunta: 

- Ten previsto o Goberno galego atender as demandas de mellora 

mencionadas? 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018. 
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  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 20/02/2018 18:33:16 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/02/2018 18:33:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, 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 política de cohesión, que representa máis dunha terceira parte do presuposto 

total comunitario, converteuse nunha ferramenta esencial para a consecución dos 

obxectivos da Unión Europea, dos que Galicia se viu beneficiada claramente, 

podendo contar con máis de 4.000 millóns de euros repartidos nos diferentes 

Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos FEDER, FSE, Fondo de 

Cohesión, FEADER e FEMP) para o período 2014-2020. 

 

 

Entre os obxectivos que a Unión pretendía alcanzar en 2020 atópanse cuestións 

fundamentais como o crecemento económica, a creación de emprego, a loita 

contra o cambio climático, a dependencia enerxética, a redución do abandono 

escolar, a pobreza, a exclusión social e o fortalecemento da cohesión económica, 

social e territorial dentro da UE a través da corrección dos desequilibrios entre as 

diferentes rexións europeas. Na medida de consecución destes obxectivos, a UE 

estableceu tres tipos de rexións: rexións menos desenvolvidas, rexións en 

transición e rexións máis desenvolvidas que, na actualidade, é onde se atopa 

Galicia e a maioría das comunidades autónomas do resto de España. 

 

 

Este mes, febreiro de 2018, a Comisión Europea informou dalgúns dos 

escenarios posibles para os próximos presupostos europeos no período 2021-

2027, nos cales Galicia, ou ben podería manter os fondos actuais ou ben podería 

perder unha parte ou, nunha situación extrema, incluso a súa totalidade. Son os 

diferentes escenarios expostos pola equipa de Jean Claude Juncker co comisario 

alemán de Orzamentos Günteher Oettinger á cabeza. Isto é debido a varios 

factores, entre os que atopamos o Brexit (15.000 millóns de euros que deixarse 

de investir nas arcas comunitarias), o cada vez maior sentimento nacionalista de 

moitos dos diferentes Estados e as novas prioridades e obxectivos da 

organización supranacional.  
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Ditos novos obxectivos serían o control da inmigración, a mellora da protección 

e seguridade común (encamiñado á creación dun exército europeo e unha garda 

europea de costas e fronteiras), máis orzamento para o Erasmus Plus, maiores 

programas de investigación e innovación (cofinanciados cos Estados) e a 

transición dixital en bloque. En palabras do propio comisario, a Comisión 

Europea soamente quere “investir en aquilo que produza valor engadido” , tal e 

como a súa vez recolle  no Documento de Reflexión sobre o futuro das finanzas 

da UE. 

 

 

Ante este panorama, o goberno da Xunta de Galicia debe actuar ca dilixencia 

necesaria posto que os fondos europeos representaron  -e teñen que representar 

tamén para o futuro-, unha fonte de ingresos importante que é necesario resgardar 

e defender. Ademais debe provocar unha modificación no seu caso dos 

obxectivos para aproveitar as oportunidades en canto ás actividades que 

produzan un maior valor engadido. 

 

 

Por todo o anterior, o deputados e a deputada que asinan preguntan: 

 

 

Que estratexia vai  seguir o Goberno galego de cara á consecución da maior 

contía posible dos Fondos Europeos para Galicia ? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/02/2018 19:25:09 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/02/2018 19:25:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral  en Pleno. 

 

 

Ordes é un concello que conta cunha poboación 12.580 habitantes segundo os 

últimos datos do IGE (01.01.2017), dos que 1.676 teñen entre 0 e 14 anos. 

 

 

A atención pediátrica neste concello desenvólvese no centro de saúde situado no 

centro da vila, que conta con dous pediatras: un con atención a tempo completo e 

a media xornada; o que motiva que a espera para ser atendido se retrase en varios 

días, dándose incluso a situación de acudir con cita de pediatría concertada e que 

despois non se puido materializar pola falla de tempo do persoal sanitario. 

 

 

Por iso as deputadas e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Na “lexislatura do rural”, cando vai solucionar o Goberno galego esta carencia 

tan importante para a poboación do concello de Ordes? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/02/2018 19:32:06 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/02/2018 19:32:17 
 

Julio Torrado Quintela na data 20/02/2018 19:32:26 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 20/02/2018 19:32:34 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 á inscrición franquista homenaxe a Primo de Rivera que aínda 

permanece en Soutopenedo, San Cibrao das Viñas. 

 

Malia a aprobación en 2007 da chamada Lei de memoria histórica, pasan os 

anos e seguen visibles inscricións franquistas ao longo do territorio galego. Unha delas, 

denunciada recentemente por activistas en defensa da memoria histórica, é a placa 

homenaxe a Primo de Rivera que aínda permanece en Soutopenedo, San Cibrao das 

Viñas. 

A retirada desta simboloxía antidemocrática é unha vella demanda social e 

política que segue pendente en moitos lugares do país e que urxe corrixir en aras da 

reparación democrática. Os restos desa homenaxe ao réxime franquista e que resultan 

agresivos para a sociedade en xeral deberíanse de retirar definitivamente das paredes 

das nosas rúas. 

O mantemento da simboloxía franquista na parede dunha casa, visíbel ao 

público que pase pola zona, constitúe un atentado contra os valores democráticos e unha 

ofensa á memoria das vítimas do franquismo.  

A pervivencia deste tipo de símbolos poñen de manifesto a continuidade do 

franquismo na nosa sociedade, e tamén as actitudes de complicidade, connivencia ou de 
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pasividade que o permiten. Polo tanto, as institucións deben actuar ao respecto para 

contribuír á súa eliminación. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que actuación levou a cabo o goberno galego para contribuír á retirada da placa 

homenaxe a Primo de Rivera en San Cibrao das Viñas? 

 

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/02/2018 10:42:34 
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María Montserrat Prado Cores na data 21/02/2018 10:42:39 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/02/2018 10:42:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/02/2018 10:42:42 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/02/2018 10:42:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/02/2018 10:42:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, José Manuel Pérez Seco, Xoaquín Fernández 

Leiceaga e Abel Fermín Losada Álvarez, 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. 

 

 

A Xunta de Galicia elaborou “O Plan director do Camiño de Santiago 2015-

2021” que, segundo expón, suporá unha ferramenta de xestión para a Xunta de 

Galicia e unha folla de ruta que marcará as directrices para favorecer a 

conservación e a protección do Camiño na nosa comunidade. 

 

 

O dito Plan director consta de 4 obxectivos, 5 retos e 4 eixes de desenvolvemento 

coas súas liñas estratéxicas 

 

 

No seu apartado 4. Retos e visión compartida, se establece que a visión é “Un 

camiño de todos para todos, un camiño adaptado para o peregrino do 2021 e un 

camiño modelo demostrador internacional.  

 

 

No apartado 8. Visión desexada no 2021 deséñase unha Etapa Modelo tipo na 

que se reflicte como se visualiza o Camiño para acoller ao peregrino do 2021 en 

materia de aloxamentos, servizos ao peregrino, conservación das rutas e do 

patrimonio, etc. 

 

 

Para acadar esta Etapa Modelo en todo o Camiño, vanse a abordar as accións de 

xeito coordinado entre os distintos axentes no marco de cada ruta atendendo aos 

seus anos por Camiño, previamente establecidos. 

 

 

Deste xeito, establécese para o ano 2017 a consecución das accións necesarias 

para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos Camiño Francés, 

Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés. 
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Este obxectivo, establece como vai ser o camiño que vai acoller ao peregrino do 

2021, o estándar de como vai quedar cada un dos itinerarios sobre as que se vai 

actuar:  

 

Servizos o peregrino:  

 

- Xestión enerxética, hídrica e de residuos eficiente. 

- Wifi na rede de albergues públicos. 

- Profesionais cualificados: idiomas. 

- Oferta gastronómica. 

- Produtos artesáns. 

- Oferta cultural. 

- Camiño limpo e en bo estado. 

- Xestión integral dos residuos. 

- Áreas de descanso cada 20 Km. 

- Asistencia sanitaria. 

- Acceso a internet gratuíto no trazado do camiño. 

- Conservación do Patrimonio cultural. 

- Plantación de especies autóctonas. 

- Núcleos de poboación e patrimonio etnográfico protexido e rehabilitado. 

- Rutas alternativas para BBT e persoas con mobilidade reducida. 

- Sinalización: Mouteira oficial cada 0,5 km e cartel direccional en cada cruce ou  

tramo que o precise. 

- Fonte de auga potable cada 20 Km. 

- Áreas habilitadas para bebedoiros de animais. 

- Seguridade viaria: sen cruces perigosos, rutas peonís alternativas. 

 

Pero a realidade dista moito de cumprir este obxectivo de etapa modelo nos 

itinerarios indicados, pois son varias as deficiencias que se detectan nos tres 

itinerarios: 

 

- Existencia de cruces moi perigosos, sen rutas alternativas. 

- Deficiencia na sinalética do camiño, con falta de homologación nalgúns tramos   

do camiño. 

- Deficiente accesibilidade para persoas con diversidade funcional e/ou  

mobilidade reducida, tanto no camiño como nos albergues públicos. 

- Albergues sen sinalización para as persoas con diversidade funcional. 

- Deficiencia na conectividade, cun 80 % dos tramos galegos sen Wifi libre e 

aberta. 

- Escaseza de fontes con auga potable, así como de bebedoiros para animais. 

- Animais abandonados en tramos do camiño. 

- Campañas de promoción non artelladas conxuntamente coas deputacións e os 

concellos afectados. 
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- Escaso apoio da Consellería de cultura en determinados concellos por onde pasa 

o camiño. 

 

No paso do camiño de Santiago polo concello do Pino, as deficiencias son varias: 

 

 

- Inexistencia de pasos inferiores nos cruces do Camiño de Santiago 

(Camiño Francés) coa N-547, obra comprometida por Fomento e que leva 

varios anos de atraso, o que supón a existencia dun perigo moi importante 

para todos os peregrinos que pasan polo concello de O Pino. 

 

- Reforma do albergue, sito en Pedrouzo, Arca (O Pino), último albergue, 

do Camiño Francés, antes da chegada a Santiago e de nula accesibilidade 

universal. 

 

 

Por iso, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

Cando vai o Goberno galego arranxar as deficiencias detectadas no Camiño de 

Santiago ao seu paso polo concello do Pino? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2018 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 21/02/2018 11:34:37 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 21/02/2018 11:34:43 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/02/2018 11:34:51 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/02/2018 11:34:58 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara presentan a seguinte 

Pregunta para o seu debate en Pleno, sobre o retroceso por parte da Xunta de 

Galiza na protección do acivro. 

 

No DOG do día 8 de febreiro deste 2018 cunha disposición no Decreto 11/2018 

que regula a composición do Observatorio Galego de Educación Ambiental, a 

Xunta de Galicia ven de derrogar a Orde do 10 de decembro de 1984, pola que 

“considerando a importancia ecolóxica do acivro e a súa utilidade para a fauna 

silvestre” declarouse “o acivro (Ilex aquifolium, L) especie protexida no 

territorio da Comunidade Autónoma de Galicia”. 

 

Esta decisión en ningún momento foi informada polos órganos consultivos 

preceptivos, o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

e, nomeadamente, o Observatorio Galego da Biodiversidade. 

 

A Xunta de Galicia ignora que as formacións de acivro son un hábitat de interese 

na UE ´(9830 Bosques deIlex aquifolium), que segundo o manual “Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España” (Arrieta, 2009) ten sufrido unha diminución dun 10% da 

súa superficie de distribución e ocupación nas últimas décadas, polo que se 

considera que a superficie ocupada dentro da área de distribución é inaxeitada. 
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Esta decisión non está apoiada por ningún tipo de argumento ou informe 

científico sobre o estado de conservación da especie e as consecuencias que a súa 

desprotección terá para outras especies protexidas, nomeadamente animais que se 

acubillan baixo eles no inverno e consumen os seus froitos, baste recordar o 

sinalado por Guitián (1983):“ La utilización preferente de esta planta nace de la 

escasa disponibilidad de recursos del hábitat y está ligada al comportamiento de 

alimentación y dieta en el invierno, regulación térmica y refugio ante los 

predadores que proporciona la planta”. 

 

Por todo o exposto anteriormente, os deputados do Grupo Parlamentario de En 

Marea formulan a seguinte Pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é o motivo polo que a Xunta de Galicia desprotexe o acivro ca formulación  

do DECRETO 11/2018, do 18 de xaneiro que afecta a Orde do 10 de decembro 

de 1984, sobre protección do acivro (Ilex aquifolium, L.) no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG número 240, do 15 de decembro de 

1984).  

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Marcos Cal Ogando 

Deputados do G.P. de En Marea 

Antón Sanchez García 

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

 

David Rodríguez Estévez na data 21/02/2018 12:22:18 

 

Antón Sánchez García na data 21/02/2018 12:22:28 

 

Marcos Cal Ogando na data 21/02/2018 12:22:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

O gasto que a Consellería de Sanidade dedica á atención sanitaria con 

medios alleos vai orientada, en boa parte, ás derivacións que o sistema 

sanitario público fai cara os centros concertados amparándose no 

cumprimento da Lei de garantía de prestacións sanitarias, 

especificamente no que corresponde aos tempos máximos de espera por 

unha intervención cirúrxica. 

 

En paralelo a isto, o déficit de persoal existente no sistema sanitario, 

alertado polos sindicatos e colectivos médicos, por numerosos 

profesionais, por xefes de servizo, asociacións de persoas usuarias, 

partidos políticos, colectivos de pacientes e outras entidades, afonda 

neste problema e contribúe a agravalo notoriamente. Así, as persoas 

usuarias do sistema o cualifican como o terceiro peor dos sistemas 

sanitarios de todas as comunidades autónomas de España, segundo o 

barómetro sanitario publicado polo CIS no que se avalía a situación dos 

sistemas sanitarios. Especialmente os usuarios e usuarias apuntan ás 

listas de espera como un dos graves problemas que non se está a 

resolver. 

 

Resulta necesario para o sistema sanitario facer unha análise profunda, 

con todos os datos e información posible, para poder construír 

solucións que permitan mellorar o sistema na súa eficiencia e na súa 

calidade asistencial. Non entanto, a Consellería de Sanidade dificulta o 

acceso a todos os datos necesarios, e apenas ofrece posibilidades de 

obtelos, negando información e a súa difusión, como foi proposto en 

numerosas ocasións no Parlamento de Galicia e como sinala o Consello 

de Contas no seu informe publicado en 2017, apuntando que resulta 

difícil facer unha avaliación completa e plenamente confiable da 

execución e planificación orzamentaria, debido á confusión e opacidade 

que a contabilidade da consellería presenta. 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantas persoas foron derivadas dende o sistema sanitario público a un 

centro concertado en 2017 para ser intervidos cirurxicamente? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/02/2018 12:37:33 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/02/2018 12:40:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, sobre a situación da superficie de eucalipto na Galiza.  

 

 

Portugal aprendeu unha dura lección da vaga de lumes que padeceu o pasado 

verán: os eucaliptos son un perigo para o territorio e a cidadanía. Quedou 

demostrado con incendios terribles como o de Pedrógao Grande, no que 

morreron 64 persoas. Por esa razón, o Goberno luso aprobou recentemente un 

decreto contra as plantacións desta especie.  

 

Na actualidade, o eucalipto ocupa 812.000 hectáreas portuguesas. Tralo decreto, 

queda prohibido que continúe a súa proliferación, polo menos ata o 2030. E non 

só iso, senón que as plantacións terán que minguar a partir do ano 2022. 

 

Mentres tanto, só en Galicia contamos con 454.000 hectáreas de eucalipto. Por se 

fose pouco, a revisión do Plan Forestal prevé que se planten 25.000 hectáreas 

máis nos próximos anos debido á incapacidade flagrante da Administración para 

impedir aos propietarios que estendan esta praga.  

 

O contraste é claro e significativo. Por unha banda, Portugal lexisla para impedir 

as accións de arborización con especies do xénero eucalyptus. Por outra, Galicia 

permite a arborización destas especies coa única condición de que non sexa en 

espazos ocupados por especies autóctonas ou frondosas.  
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Non é de estrañar, polo tanto, que quen antes facía negocio con eucalipto en 

Portugal queira facelo agora en Galicia. É o caso da pasteira lusa The Navigator 

Company (antes coñecida como Portucel Soporcel), que, para eludir as perdas 

derivadas da nova lexislación portuguesa, quere instalar unha base na nosa terra. 

Nunha conferencia ante inversores, Nuno Santos, conselleiro e director executivo 

do grupo, dixo explicitamente que buscaban “novos provedores de madeira fóra 

do país, distintos dos que estamos utilizando a día de hoxe, e unha gran base, 

forte, no norte de España, en Galicia”.  

 

Isto é unha mala noticia para nós. Non é admisible que unhas poucas persoas 

fagan negocio cos nosos recursos a cambio de poñer en perigo a ordenación do 

territorio. Iso é precisamente o que fai que os nosos montes ardan cada ano.  

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

 

-  Que medidas está a acometer a Xunta de Galicia para reducir a 

superficie actual de eucalipto nos terreos agrícolas ou figuras de 

protección medioambiental? 

Santiago de Compostela a 20 de febreiro de 2018 

 

  Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo 

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

 

David Rodríguez Estévez na data 21/02/2018 13:47:10 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 21/02/2018 13:47:23 
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A Mesa do Parlamento 
 
María Antón Vilasánchez, César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 
Rodríguez Pérez, Martín Fernández Prado, Paula Prado del Río e Diego Calvo 
Pouso, deputadas e deputados 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 para a súa resposta oral en Pleno. 
 
O Entroido é tempo de transgresión, burla e parodia. En Galicia o sabemos desde 
tempos remotos xa que, a nosa Comunidade conserva uns entroidos tradicionais, de 
fonda raigame cultural e rituais ancestrais. 
 
Un Entroido que, en Galicia, mantívose mesmo nos tempos da Ditadura, despois dun 
primeiro momento, xusto ao termino da guerra civil, de prohibición. Unha celebración 
que volve a cobrar forza a partires da instauración da democracia, consolidándose ano 
tras ano e que, hoxe en día son referentes na cultura nacional. 
 
O Entroido sempre foi parello, e reflicte, as circunstancias históricas, políticas, sociais 
ou económicas da actualidade, o vemos nas cancións das murgas e chirigotas que 
amenizan, cos seus cánticos, os diferentes actos do Entroido. 
 
A creatividade, a imaxinación e a ironía son elementos que aderezan estas datas 
festivas que pretenden reproducir dun xeito xocoso situacións  recoñecibles e 
perceptibles para a sociedade en xeral. 
 
Nestas representacións do Entroido non estraña as sátiras de pasaxes bíblicas, de 
libros relixiosos ou de rituais e tradicións da igrexa católica, os demos e os anxos, a 
batalla entre D. Carnal e Dna. Cuaresma, son persoeiros case imprescindibles do 
Entroido. 
 
Porén o sucedido có pregón da cidade de Santiago o pasado sábado 10 de febreiro 
supera todos os límites da liberdade de expresión, da creatividade artística e do 
decoro. 
 
A alocución do convidado, e pagado, polo Concello de Santiago para o pregón, Carlos 
Santiago, foi un insulto para a cidade. 
Non se trata só de respecto ás crenzas relixiosas, sexan as que sexan, trátase de 
respectar á cidade e á súa veciñanza, porque se hai algo que identifique a nosa cidade 
é a figura do Apóstolo Santiago. 
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Santiago de Compostela non se entende sen o Apóstolo de quen adopta o topónimo. 
Unha cidade que medra e crece entorno á existencia do corpo do Apóstolo na Catedral. 
Un motivo polo que Europa enteira, desde a época medieval e o resto do mundo, hoxe 
en día, diríxense á nosa cidade para visitar a súa tumba. 
 
Minusvalorar, e mesmo insultar, ao Apóstolo con frases soeces e  palabrotas groseiras 
e gratuítas é insultar aos milleiros de peregrinos de todas as épocas que coas súas 
pegadas deron un carácter universal, aberto, plural e solidario a esta cidade. 
 
O Sr. Carlos Santiago referiuse cunha linguaxe vulgar ao sexo do Apóstolo. Non 
contento con iso, arremeteu contra a Virxe con improperios e foi máis alá ao explicitar 
unha relación sexual entre a Virxe do Pilar e o Apóstolo Santiago, ampliando a ofensa a 
todo Aragón e, particularmente, á cidade de Zaragoza. 
 
Dende o Concello de Santiago, non só non pediron desculpas se non que, xustificaron 
a actuación de Carlos Santiago. O Alcalde e outros concelleiros e concelleiras, 
apoiaron sen a menor dúbida a actuación do pregoeiro. Segundo parece, polas 
declaracións do propio Alcalde xa coñecían o discurso do pregoeiro “é un personaxe 
que leva varios anos funcionando e con moito éxito” valoraba Martiño Noriega para 
posicionarse a favor do discurso de Carlos Santiago. 
 
Na nosa opinión, hai moita diferenza entre a dimensión pública dun espectáculo, 
contratado e pagado polo Concello para un evento aberto e presumiblemente 
altamente participativo que se celebra nun espazo público e un pase privado dun 
espectáculo, onde o espectador paga por ir e sabe o que vai a ver.  
 
Santiago como capital de Galicia, Cidade Patrimonio da Humanidade e meta do 
Primeiro Itinerario Cultural Europeo obriga a manter un nivel de respecto institucional 
que se corresponda co papel que a cidade representa no contexto internacional. 
 
Non se entende que sexa o propio goberno municipal quen alente e defenda un ataque 
á cidade deste xeito, xustamente nun dos eidos nos que Santiago ten peso específico e 
recoñecido prestixio: a cultura, a apertura cultural, a tolerancia cultural e a reflexión 
cultural a partir das achegas da diversidade de culturas que, por diferentes 
circunstancias, conviviron e conviven na cidade. 
 
Desde o Grupo Popular observamos con preocupación o coñecemento deste 
espectáculo e o respaldo do Goberno de Compostela Aberta, xa que entendemos 
afectan á imaxe da cidade de Santiago, por todo isto, é polo que formulamos a seguinte 
pregunta en Pleno: 
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Que valoración fai o Goberno Galego do espectáculo do pregón do Entroido e das 
declaracións do Alcalde de Santiago xustificando o mesmo? 
 
  

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2018 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 21/02/2018 16:48:13 

 
César Manuel Fernández Gil na data 21/02/2018 16:48:23 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 21/02/2018 16:48:26 

 
Carlos Gómez Salgado na data 21/02/2018 16:48:34 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 21/02/2018 16:48:42 

 
Antonio Mouriño Villar na data 21/02/2018 16:48:51 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 21/02/2018 16:49:00 

 
Martín Fernández Prado na data 21/02/2018 16:49:13 

 
Paula Prado Del Río na data 21/02/2018 16:49:21 

 
Diego Calvo Pouso na data 21/02/2018 16:49:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

deputados e deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento desta Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para o seu debate en Pleno, sobre as prácticas abusivas cos 

contratos lácteos por parte de multinacionais en Galiza. 

 

O sector leiteiro na Galiza ven a desenrolarse como a actividade do sector 

primario que fai de motor do noso medio rural. A pesar de que durante moitos 

anos foi a principal fonte de traballo, na actualidade, presenta unha preocupante 

diminución das persoas e explotacións que dependen desde sector. 

Os prezos do leite están a diminuír ou non medran parella a media de outras 

partes do Estado español ou Europa, polo que se está creando inestabilidade, o 

que agrava a precaria situación da gandeira e do gandeiro galego, e as pequenas 

explotacións non poden competir coas grandes o que implica a perda de aínda 

máis granxas leiteiras. 

Nestes meses de febreiro e marzo, está previsto que se renoven en Galicia algo 

máis de 4.000 contratos lácteos, unha boa parte da multinacional francesa 

Lactalis, que recolle aproximadamente o 25% do leite galego. 

A valoración unánime das organizacións gandeiras e de asociacións de 

produtores e produtoras é que os prezos nos novos contratos teñen que 

incrementarse para compensar os do ano 2017, nos que subiron moi por baixo da 

media europea, co que se deixou de ingresar máis de 9 millóns de euros en 
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novembro por non recibir uns prezos acordes á media europea, e non estiveron en 

consonancia co incremento do prezo dos derivados lácteos, sobre todo da 

manteiga, nos mercados internacionais. 

Outras empresas ou multinacionais como Leite Celta, xa renovaron en setembro 

cunha lixeira suba dos prezos, mentres que Queserías Entrepinares renovará os 

contratos en abril e Reny Picot en xullo. 

Na Galiza seguimos tendo un diferencial negativo con respecto ao resto de 

España duns 2 céntimos de media menos por litro, algo que non se xustifica, 

sobre todo, cando Galiza lidera as calidades en materia graxa do leite. Seguen 

sendo altos e iso debería repercutir nos prezos ao gandeiro ou gandeira. 

Hoxe, Lactalis recolle aproximadamente o 25% do leite galego e referencia os 

prezos dos novos contratos aos prezos medios pagados en Galicia nos últimos 

meses. É dicir, toma como referencia os prezos que en gran medida a propia 

empresa marca, o cal consideramos que é ilegal e que merecería unha resposta 

por parte da Xunta de Galicia. 

Certo é que o prezo do leite creceu máis porcentualmente en Galicia que en 

Asturias ou en Cantabria, pero Galiza segue tendo o prezo máis baixo do Estado, 

xunto coas Baleares; á vez que España ten o prezo máis baixo da Unión Europea 

xunto a Portugal. 

Se as explotacións galegas cobrasen en novembro o prezo medio das asturianas 

ingresarían máis de 5 millóns de euros adicionais do que cobraron por ese mes; e 

se percibisen o prezo medio da Unión Europea, 37’5 céntimos por litro, o 

incremento sería de 9 millóns de euros. 
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En concreto, durante o ano 2017, 424 gandarías galegas de leite pecharon as súas 

portas, o que representa o 57% do total do Estado español, á vez que se seguiu 

perdendo Superficie Agraria Útil, que se destinou en boa medida a plantacións 

forestais. 

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Que medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galicia para prohibir estas 

prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte destas multinacionais? 

 

Santiago de Compostela a 21 de febreiro de 2018 

 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Luís Villares Naveira 

Paula Quinteiro Araújo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 21/02/2018 16:50:15 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 21/02/2018 16:50:27 

 
Luis Villares Naveira na data 21/02/2018 16:50:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

O problema das esperas e demoras para consultas, probas diagnósticas, 

recepción de resultados ou cirurxía supón un dos graves problemas do 

sistema que empeora a calidade da atención, minora as posibilidades de 

solucionar problemas asistenciais e distancia a percepción da cidadanía 

sobre a eficiencia do sistema. Así se evidencia nas valoracións das 

persoas usuarias, como se amosa no barómetro sanitario que publica o 

CIS, onde se vén sinalando que o sistema galego está avaliado como o 

terceiro peor de todas as comunidade autónomas de España, segundo a 

cidadanía que o utiliza. Un dos elementos peor valorados está nas listas 

de espera. 

 

A pesares desta cuestión, existe un triunfalismo comunicativo dende a 

xestión da Xunta de Galicia, especificamente na Consellería de 

Sanidade, sobre a cuestións das esperas. Non entanto, as continuas 

informacións que por diversas vías se coñecen día tras día evidencian 

que é un triunfalismo infundado, e que a realidade amosa dimisións de 

profesionais dos seus cargos de responsabilidade por non ser 

escoitados, demandas de máis especialistas para solventar o problema, 

ofrecementos de solucións para sanear a cuestión que reciben a calada 

por resposta, existencia de listas de espera ocultas, doentes sen citar... 

 

As constantes citas con esperas inadmisibles que son coñecidas vía 

parlamentaria, por medios de comunicación ou reclamadas polas 

persoas usuarias polo procedemento que o Sergas abre para queixas, 

son tildadas dende a consellería como anécdotas, o que evidencia unha 

dificultade para recoñecer a existencia dun problema.  

 

Neste contexto, o sistema sanitario público continúa a sufrir un 

problema grave de déficit de persoal, que supón unha chave 

fundamental para comprender o deterioro que se está a padecer no eido 
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sanitario de Galicia. A existencia dunha eventualidade moi ampla (1 de 

cada 5 postos laborais presupostadas como estatutarios é ocupado de 

maneira eventual), e a precarización do traballo sanitario que xa é 

amplamente coñecido polos profesionais e moitos usuarios e usuarias 

(numerosos contratos por días ou por horas, imprevisibilidade, 

condicións laborais que impiden estabilidade persoal...), banaliza a 

importancia do traballo dos profesionais sanitarios e limita as súas 

capacidades, cercenadas polas condicións e dificultades para exercer en 

plenitude o seu traballo e, polo tanto, de ofrecer toda a calidade 

asistencial precisa.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que fai o suficiente para resolver o 

problema das listas de espera existentes no sistema sanitario de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2018 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/02/2018 11:38:12 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/02/2018 11:38:17 
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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 servizo de mantemento e seguridade industrial do Complexo 

Hospitalario de Ourense. 

 

No 2014 foi adxudicado o servizo de xestión integrada de varios servizos non 

asistenciais, que incluía o de mantemento, do Complexo Hospitalario de Ourense por 

máis de 140 millóns de euros á empresa Ferrovial por un tempo de quince anos.  

Na altura esta operación foi censurada por organizacións como o Bloque 

Nacionalista Galego por supoñer unha privatización de servizos como o de mantemento, 

até a altura cun cadro de persoal público, ademais de por supoñer macrocontratos en 

termos que imposibilitaban o acceso a eles as pequenas e medianas empresas. Xa no 

2012 o BNG tiña censurado este tipo de adxudicacións a cambio de financiamento e de 

macroservizos que impedían a libre competencia. 

Nos últimos anos as e os traballadores de servizos dependentes de Ferrovial 

teñen denunciado a vulneración dos seus dereitos laborais. Máis concretamente, 

recentemente o persoal responsábel do mantemento e, polo tanto, de elementos de 

grande importancia no ámbito hospitalario como cuestións de seguridade industrial, 

arranxos, etc. Falta de persoal, vulneración do convenio de siderometal e agravios 

comparativos con traballadores doutros hospitais son algunhas das cuestións graves que 

están a acontecer.  
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Así as cousas, recentemente o cadro de persoal traballador do servizo de 

mantemento celebraron diversas mobilizacións na procura da resolución da súa 

situación de desigualdade e unha convocatoria de folga indefinida.  

O emprego xerado polas administracións públicas debe ser exemplarizante e 

polo tanto é urxente que a Consellaría de Sanidade e a Xerencia do Complexo 

Hospitalario de Ourense se impliquen na resolución do conflito. Por todas estas 

razóns… 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que actuacións levou ou vai levar a cabo a Xunta de Galiza para intermediar na 

resolución das desigualdades laborais que motivan as protestas dos traballadores de 

mantemento do CHUO? 

 

Santiago de Compostela, 21 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 21/02/2018 19:04:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/02/2018 19:04:41 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/02/2018 19:04:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/02/2018 19:04:44 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/02/2018 19:04:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/02/2018 19:04:46 
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A Mesa do Parlamento 
 
María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, Moisés Blanco Paradelo, 
Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Sandra 
Vázquez Domínguez, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso, 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. 
 
O Camiño de Santiago é un recurso fundamental para Galicia que ninguén dubida, 
porén, non hai moitos estudos que recollan a realidade do seu impacto 
socioeconómico. 
 
Por iso, resulta moi axeitado o convenio realizado o ano pasado entre a Axencia de 
Turismo de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para realizar, 
precisamente, un estudo que permita coñecer o alcance da pegada do Camiño de 
Santiago na nosa Comunidade Autónoma . 
 
Os datos deste estudo serán unha ferramenta moi útil para todos os axentes públicos e 
privados e servirán, por unha banda, para que as administracións públicas poidan 
planificar sobre unha base documental a súa acción de goberno e, por outra banda, 
serán de gran utilidade para o sector privado porque permitirá identificar nichos de 
oportunidades, negocio e emprego. 
 
Polo exposto os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno:  
 
Cal é a valoración que, desde a Xunta de Galicia, se fai sobre o estudo de impacto 
socioeconómico do Camiño de Santiago realizado pola Universidade de Santiago de 
Compostela? 
 
 
Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 22/02/2018 10:23:30 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/02/2018 10:23:40 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 22/02/2018 10:23:55 

 
María Isabel Novo Fariña na data 22/02/2018 10:24:01 
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Marta Novoa Iglesias na data 22/02/2018 10:24:13 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/02/2018 10:24:21 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 22/02/2018 10:24:28 

 
Paula Prado Del Río na data 22/02/2018 10:24:36 

 
Diego Calvo Pouso na data 22/02/2018 10:24:46 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, Moisés Blanco Paradelo, 

Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Sandra 

Vázquez Domínguez, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso, 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. 

O vindeiro mes de decembro cúmprense 25 anos da inscrición do Camiño de Santiago 
como Patrimonio da Humanidade despois da aceptación pola UNESCO da candidatura 
presentada por España e Francia na súa sesión de Cartagena de Indias do 6 de 
decembro. 

O Camiño de Santiago francés pasaba, deste xeito a formar parte dos bens culturais 
que acadaban a máis alta distinción a nivel internacional, dando así un paso 
fundamental na súa consagración como patrimonio cultural. 

Desde este momento o fortalecemento do Camiño de Santiago é un feito e a súa 
internacionalización un logro que se foi incrementando ano tras ano. 

Hoxe o Camiño é un símbolo universal de encontro entre os pobos, de lugar de 
intercambio de culturas, ideas e pensamentos, unha experiencia vital que conxuga a 
historia e o patrimonio cultural coas  expresións artísticas, coa natureza e a paisaxe, 
entre outras cualidades. 

O Camiño está cada día máis vivo e non pode haber mellor xeito de celebrar estes 25 
anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade que reivindicar a súa 
vixencia e os seus valores de carácter universal . 

Por iso, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos 25 anos da declaración do 
Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade? 

 

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 22/02/2018 10:33:53 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/02/2018 10:34:01 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 22/02/2018 10:34:08 

 

María Isabel Novo Fariña na data 22/02/2018 10:34:15 

 

Marta Novoa Iglesias na data 22/02/2018 10:34:22 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/02/2018 10:34:29 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 22/02/2018 10:34:36 

 

Paula Prado Del Río na data 22/02/2018 10:34:43 

 

Diego Calvo Pouso na data 22/02/2018 10:34:52 
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A Mesa do Parlamento 

Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 

Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra 

Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presenta n ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

Os plans de inspección turística teñen como finalidade velar polo control e garantía dun 
servizo correcto,  primordial  para acadar unha mellora da calidade,  da eficacia e 
eficiencia  da disciplina turística; así como de protexer do intrusismo laboral tanto aos 
empresarios como aos usuarios turísticos. 

A Área de Inspección Turística de Turismo de Galicia desenvolve o seu labor en torno a 
cada un dos diferentes tipos de establecementos turísticos para garantir a calidade dos 
servizos ofertados. 

O Plan de Inspección Turística constitúe o marco básico da actuación inspectora por un 
período determinado. 

Rematada a execución do Plan de Inspección Turística de Galicia para o pasado ano 
2017, os deputados abaixo asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é o balance da actividade inspectora do ano 2017 da Área de Inspección Turística 
de Turismo de Galicia ? 

 

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/02/2018 10:37:33 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 22/02/2018 10:37:42 
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Moisés Blanco Paradelo na data 22/02/2018 10:37:48 

 

María Isabel Novo Fariña na data 22/02/2018 10:37:54 

 

Marta Novoa Iglesias na data 22/02/2018 10:38:00 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/02/2018 10:38:07 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 22/02/2018 10:38:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno. 

 

 

Os datos do IV trimestre sobre a enquisa de poboación activa (EPA), amosan un 

forte freo no ritmo de creación de emprego e un moi cativo incremento da 

poboación ocupada de só 6.200 persoas (1.049.600 IVT2016 - 1.055.800 IVT 

2017), un dos máis baixos de todas as comunidades autónomas. Así mentres o 

aumento xeral en España ascendeu a un aumento da poboación ocupada de 

490.300 persoas, a contribución de Galicia foi apenas do 1,3 % soamente. Todo 

iso con taxas de crecemento similares para España e para Galicia, que (pendentes 

das cifras oficiais) se deben situar no entorno do 3,1 % en termos de PIB. 

 

 

Se a taxa de actividade en Galicia non sofre un maior descenso, se debe á 

alarmante baixada da poboación total da nosa Comunidade. Os últimos datos 

amosan que Galicia ten unha poboación de 2.708.339 habitantes (IGE 

01.01.2017), o que supón una perda de 10.186 persoas respecto a 2016; se 

comparamos a poboación dos tramos de idade de 20 a 64 anos, a perda de 

poboación ascende ás 15.105 persoas. Datos que poñen de manifesto unha perda 

maior de poboación en idade produtiva respecto do total. 

 

 

Todo o cal configura unha situación preocupante, ao que sen dúbida cabe engadir 

a precariedade do (escaso) traballo creado no último ano, ante a cal a Xunta de 

Galicia non está a facer fronte coa debida atención. 

 

 

Á vista destas cuestións a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Como pode o Goberno galego facer unha valoración positiva de tales datos? 

 

 

Pazo d Parlamento, 22 de febreiro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/02/2018 11:42:05 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/02/2018 11:42:12 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 22/02/2018 11:42:21 
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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 á suficiencia do marco regulador e protector das verteduras de 

residuos nucleares próximos a Galiza. 

 

O Parlamento Galego aprobou no ano 2006, impulsada polo Bloque 

Nacionalista Galego, a declaración de Galiza como territorio desnuclearizado. Porén, 

durante os anos de goberno Feijóo non ten estado na axenda do goberno do Partido 

Popular apostar por evitar de maneira definitiva a implantación en Galiza de centrais 

nucleares ou depósitos de residuos procedentes destas instalacións. Máis aínda, a luz 

dos últimos acontecementos coñecidos, obsérvase unha falta de preocupación polos 

riscos que o noso país poida estar a padecer derivados da falta de control sobre o 

transporte e depósito dos residuos nucleares, nomeadamente no tránsito polo noso 

territorio mariño.  

A finais de 2017 cumpríronse os 35 anos do fin das verteduras de refugallos de 

orixe nuclear na chamada Foxa Atlántica, froito da mobilización social e que foron 

realizados tamén preto do territorio galego por parte de países como Gran Bretaña, 

Francia, Bélxica e Holanda. Porén, a día de hoxe existen dúbidas entre os organismos 

europeos e estatais sobre a quen corresponde a súa vixilancia. Desde o Bloque 

Nacionalista Galego observamos este asunto con preocupación. Máis unha vez, a falta 

de vontade do Partido Popular de exercer de goberno galego sumado á falta de 
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soberanía para actuar sobre cuestións de importancia transcendental para a saúde do 

noso medio e das nosas persoas. Máis aínda, constátase o mesmo desatendemento por 

parte do Partido Popular no Estado, quen en 2012 rexeitou unha petición do Bloque 

Nacionalista Galego no Congreso para demandar unha inspección dos residuos 

radioactivos así como información á administración galega. 

Recentemente coñecemos como o Organismo Internacional da Enerxía Atómica 

(OIEA) confirmaba ao xornal dixital galego Praza Pública que non é competencia súa 

vixiar o estado dos refugallos. Así mesmo a Organización Marítima Internacional 

tampouco esclarece a cuestión. Na mesma liña. a OSPAR non esclarece información 

que poida darnos tranquilidade sobre a vixilancia e estudo deste tipo de residuos. Unha 

situación a todas luces grave e que debe preocupar ás administracións xa que, 

loxicamente, estes refugallos seguen depositados no fondo mariño e polo tanto son un 

factor de risco.  

Segundo o Artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galiza correspóndelle á 

Comunidade Autónoma galega a execución da lexislación do Estado na materia de 

industria, sen prexuízo do que determinen as normas do Estado por razóns de 

seguridade, sanitarias ou de interese militar e as normas relacionadas coas industrias que 

estean suxeitas á lexislación de minas, hidrocarburos e enerxía nuclear. Polo tanto, nesta 

cuestión e diante do desatendemento por parte do Estado central, Galiza debe actuar e 

exercer o seu poder político para, tanto no ámbito do seu traballo como nas 

negociacións e colaboracións co goberno central e a Unión Europea, facer valer a 

necesidade de garantir a suficiencia do marco regulador e protector das verteduras de 

residuos nucleares próximos a Galiza. 
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Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Considera o goberno galego que está garantida vixilancia das verteduras de 

refugallos nucleares producidas nas proximidades da costa galega?  

 

Santiago de Compostela, 22 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 22/02/2018 13:51:37 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/02/2018 13:51:42 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/02/2018 13:51:43 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 22/02/2018 13:51:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/02/2018 13:51:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/02/2018 13:51:47 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, 

deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do 

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

en Pleno, relativa ás verteduras producidas nunha das balsas mineiras en 

Touro-O Pino.                                                             

 

Estamos ante un novo desastre medioambiental derivado da actividade mineira 

en Touro-O Pino. As abundantes choivas dos últimos días provocaron o 

desbordamento dunha balsa na corta de Bama, causando un novo episodio de 

contaminación no río Brandelos. 

 

A vertedura da balsa, situada a uns 100 metros da canle fluvial afectada e a unha 

elevación duns 50 metros sobre esta, é de cor turquesa-branquecina, formando 

escuma ao baterse e "agravando de xeito preocupante a situación do río 

Brandelos, que xunto con outras canles fluviais da zona de afección das antigas 

labores mineiras na zona de Touro, experimenta dende hai anos unha grave 

problemática ambiental polo desleixo das administracións e os efectos das 

drenaxes",  

 

Como denuncia a Asociación Aldea Viva, a mencionada balsa é unha balsa 

mineira e non se trata dunha balsa de decantación de escorrentías executada 

como parte do proxecto de restauración ambiental, como parece que está a  

argumentar a empresa que explota a concesión. Esta balsa formaba parte xa no 

1983 da explotación mineira, polo que é de prever que os lodos contaminantes, 

metais pesados e sustancias empregadas na depuración do mineral, encóntranse 

nela en altas concentracións. 
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O aporte deste caudal aos cursos fluviais, agrava aínda máis o               

                                                              elo, dada a 

gravidade da situación Aldea Viva cursou insta                               

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e a Augas de 

Galicia para actuar e intervir con prontitude, comunicándollo ao titular dos 

terreos onde se localiza a balsa para que proceda as actuacións pertinentes para 

evitar a continuación da contaminación. 

 

Esta situación é "manifestamente incompatible" coa Directiva Marco da Auga 

(2000/60/CE), establecida para deter o deterioro do estado das masas de auga en 

todo o ámbito da Unión Europea e conseguir un bo estado dos recursos hídricos. 

 

Esta norma afirma nas súas consideracións que "a contaminación química das 

augas superficiais representa unha ameaza para o medio acuático con efectos 

como toxicidade aguda e crónica para os organismos acuáticos, acumulación no 

ecosistema e perdas de hábitats e biodiversidade, así como para a saúde humana". 

 

Considera, igualmente, que "é preciso identificar as causas da contaminación e 

tratar as emisión preferentemente na fonte mesma, da forma máis eficaz en 

termos económicos e ambientais", algo que, "en aparencia, a Consellería 

competente en materia de minas da Xunta de Galicia non está a realizar de 

maneira axeitada, por máis que o  Director Xeral de Enerxía e Minas nos fale 

reiteradamente de «minería sostible» en apoio das empresas que desenvolven a 

    f   x      v ” 
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Ante todo o exposto,  En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 

- Que actuacións puxo en práctica  a Xunta de Galicia (Dirección Xeral de 

Enerxía e Minas, Augas de Galicia e a Dirección Xeral de Calidade Ambiental) 

ante os feitos referidos na exposición de motivos? 

 

 Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

   Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

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

 

Francisco Casal Vidal na data 22/02/2018 17:07:23 

 

Antón Sánchez García na data 22/02/2018 17:07:36 

 

Marcos Cal Ogando na data 22/02/2018 17:07:44 
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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. 

 

Os desprazamentos alternativos aos vehículos a motor potencian a 

preservación do medio ambiente, a saúde das persoas e a loita contra o 

cambio climático. En Galicia hai un importante potencial de transferencia 

de viaxes aos modos non motorizados, dada a proximidade entre 

poboacións de tamaño pequeno e a dispersión da poboación. A estrada N-

550 é o eixo vertebrador de Galicia para as formas de mobilidade 

alternativa ao automóbil, xa que comunica as grandes cidades da franxa 

atlántica.  

 

A estrada N-550 -que vai dende Coruña a Tui- é extremadamente perigosa 

en varios puntos para todos os usuarios da vía, pero sobre todo para peóns 

e usuarios de bicicleta pola falla de medidas estruturais que garantan a súa 

seguridade. O último caso de sinistro grave na N-550 dun colectivo 

vulnerable foi o atropelo dun usuario de bicicleta que se dirixía ao seu 

posto de traballo no punto quilométrico 126,600, nun tramo de gran perigo 

para peóns e ciclistas. E así o teñen trasladado os membros da asociación 

PEDALADAS que solicitan a todos os grupos parlamentarios da Cámara 

buscar solucións en toda a N-550 pero sobre todo nese tramo tan perigoso 

nos concellos de Vilaboa e Pontevedra.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comparte o Goberno galego que a estrada nacional N-550 -que vai dende 

Coruña a Tui- é extremadamente perigosa en varios puntos? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/02/2018 16:48:09 

 
Raúl Fernández Fernández na data 22/02/2018 16:48:15 

 
María Luisa Pierres López na data 22/02/2018 16:48:20 
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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 resposta 

oral en Pleno, sobre o incumprimento do réxime de visitas no Castelo de Ameixenda 

así como as medidas que debe adoptar o Goberno galego para garantir o cumprimento 

da Lei de patrimonio cultural de Galiza. 

 

O "Castelo de Ameixenda é unha fortaleza levantada durante o reinado de 

Carlos III, no século XVIII.  

Construído nunha península de 33.000 metros cadrados, sobre acantilados de 3,5 

de alto, foi gardián da ría de Corcubión durante décadas.  

A súa primeira pedra colocouse en 1740, e bautizárono «do Príncipe» na honra 

do futuro rei Carlos IV. A obra foi proxectada polo enxeñeiro Llovet e rematada por 

Carlos Lemaur.  

O 17 de outubro de 1994, o Castelo do Príncipe era declarado Ben de Interese 

Cultural na categoría de monumento. Cinco anos despois, o 17 de novembro de 1999, o 

BNG de Cee presentaba unha moción destinada a que se cumprira a lei do patrimonio 

histórico-artístico con respecto ao Castelo do Príncipe.  
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Esta iniciativa facía referencia, entre outras cuestións, á obrigatoriedade dos 

propietarios de abrir o edificio ao público catro veces ao mes, e á obriga do Concello de 

protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural do citado castelo.  

Non foi aquela a única ocasión na que o BNG se interesou polo asunto, mais 

nada cambiou desde a súa declaración, o Castelo segue pechado, o que claramente 

supón, a mais do incumprimento da devandita lei, a perda dun atractivo turístico no 

pobo importantísimo.  

Malia ter exixido a Valedora do Pobo que lle fose remitida diversa 

documentación en relación co incumprimento da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, 

despois de ter sido denunciada a situación por parte do BNG en Cee e a Plataforma do 

Castelo de Ameixenda, a Xunta de Galiza non lle remitiu informe ningún incorrendo, 

tamén, na vulneración das súas obrigas diante da Valedora.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que medidas adoptou ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para que o propietario 

do Castelo de Ameixenda cumpra coas súas obrigas legais? 

 

Santiago de Compostela, 22 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 22/02/2018 17:49:38 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/02/2018 17:49:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/02/2018 17:49:45 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/02/2018 17:49:46 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/02/2018 17:49:47 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/02/2018 17:49:49 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal, Paula Quinteiro Araujo, David Rodriguez Estévez e 

Luis Villares Naveira, deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para o súa resposta oral en Pleno, relativa ao Plan Forestal de 

Galicia.                                                             

 

Asociacións do sector forestal, sindicatos, comunidades de montes, partidos 

políticos, etc.  puxéronse en contacto coa Xunta de Galicia para instala a que a 

revisión do Plan Forestal de Galicia se fixese de maneira colaboradora, para ser 

tal de xerar os maiores valores para a sociedade galega, os seus propietarios 

forestais, as súas empresas e a súa industria. 

               o Plan que sexa capaz de aproveitar as oportunidades dos 

próximos anos e responder eficazmente aos retos e problemas que presenta. 

 

Porén a Xunta de Galicia non está a contemplar ningunha das aportacións 

recibidas e manifesta que vai publicar un Plan Forestal de maneira unilateral. Isto 

está a producir un profundo rechazo en tódolos sectores afectados empresarial e 

socialmente. 

 

                                                                               

lugar, o sector e as entidades sociais non foron consultados na fase de 

elaboración do borrador do Plan. Tal e como se reflicte na páxina web da 

Consellería do Medio Rural, na medida 4 propoñíase manter un grupo de traballo 

como organismo consultivo que revisara e realizara un seguimento da redacción 

do PFG. Isto non ocorreu. 

Na medida 5, sinálase a necesidade de recompilar informes complementarios 
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sobre oferta e demanda de madeira para alcanzar unha análise máis precisa e con 

                                                                             

                                                                               

               

                                                                              

                                                                             

                                            

 

                                                                             

                                                                              

                                                                              

cousa que non ten acontecido. 

 

                                                                           

                                                                                 

sea un obxectivo                                                               

                                                                         

                                          

 

Tendo en conta que o Plan Forestal de Galicia e unha ferramenta imprescindible 

para o desenvolvemento do territorio; equilibrio territorial; fomento da industria 

forestal, da madeira e o moble; a creación de milleiros de postos de traballo no 

rural galego e moitas outras implicacións, convértese nunha das 

regulamentacións públicas mais estratéxicas para o noso Pais. Por elo semella 

moi irresponsable pretender aprobalo de presa e correndo sen contar cos sectores 

implicados e sen ter sido debatido no Parlamento de Galicia onde reside a 

soberanía popular.   
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Por todo o exposto, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 

 Pensa a Xunta de Galicia reconsiderar a súa posición actual de publicar o Plan 

Forestal de Galicia sen contar coas aportacións do sector, das entidades sociais 

afectadas, sindicatos e  partidos políticos? 

 

 Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 22/02/2018 18:27:21 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 22/02/2018 18:27:29 

 

David Rodríguez Estévez na data 22/02/2018 18:27:36 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Xosé Luis Rivas Cruz, 

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. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada pola situación de conflito derivado da folga da 

Xustiza que está a provocar un grave prexuízo neste servizo público fundamental. 

 

Exposición de motivos 

Dada a situación de conflito derivado da folga da Xustiza que xa dura dúas 

semanas e que está a provocar un grave prexuízo neste servizo público fundamental, 

e tendo en conta a actitude de cerrazón da Xunta de Galiza. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos deputados 

e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o 

Pleno, polo trámite de urxencia: 
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Considera a Xunta de Galiza necesaria a mediación do Consello Galego de 

Relacións Laborais para procurar unha solución negociada ao conflito pola 

discriminación que sofren os traballadores e traballadoras da administración de 

Xustiza en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/02/2018 16:30:28 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/02/2018 16:30:33 
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Ana Pontón Mondelo na data 26/02/2018 16:30:35 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/02/2018 16:30:36 

 

Olalla Rodil Fernández na data 26/02/2018 16:30:37 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/02/2018 16:30:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

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

Pleno. 

 

 

Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola necesidade de levar a 

cabo un recoñecemento efectivo ás mulleres que se dedican o mar, e coñecer que 

medidas ten previsto aplicar o Goberno galego neste sentido. 

  

 

O papel da muller é clave no sector pesqueiro, especialmente en canto á xestión 

do día a día. Contribúen especialmente no desenvolvemento socioeconómico das 

zonas de influencia onde traballan agrupadas. Non obstante, falta conciencia 

social sobre a importancia da súa contribución.  

 

 

As mulleres traballan dunha a catro horas máis Cos homes, sosteñen a miles de 

familias e traballan aínda estando enfermas, para poder acadar unha xubilación 

digna. A desigualdade entre ambos sexos é un feito, algunhas mulleres rematan a 

súa formación e non son capaces de completar as horas do mar porque non 

atopan quen as enrole.  

 

 

Moitos son os anos que levan presentes no sector pesqueiro e no que non foron 

tidas en conta. O Goberno debe recoñecer o seu traballo. Para iso é necesario a 

aplicación de medidas concretas como a aplicación dun coeficiente redutor na 

idade de acceso á xubilación, o recoñecemento de enfermidades profesionais, 

incentivos para a contratación de mulleres a bordo, destinar maiores recursos 

para o fomento de campañas públicas que fomenten o asociacionismo neste 

colectivo, adopción de medidas que favorezan a igualdade salarial entre homes e 

mulleres do sector pesqueiro, fomentar medidas de conciliación da vida familiar 

e laboral a través de plans de garderías na proximidade dos portos pesqueiros 

máis importantes, e poñer en marcha aulas matinais nos centros educativos, 

tamén próximos aos portos, nos que as mulleres que traballan na pesca poidan ter 

os seus fillos con horarios máis flexibles.  
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Que medidas vai levar a cabo o Goberno galego para  que as mulleres do mar 

teñan o recoñecemento merecido polo seu labor historicamente desenvolvido 

rematando así coa invisibilidade do seu traballo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 26/02/2018 16:35:59 

 
Julio Torrado Quintela na data 26/02/2018 16:36:10 

 
María Luisa Pierres López na data 26/02/2018 16:36:15 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado 

Cores, Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Xosé Luis Rivas Cruz, 

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. 

 

Xustificación da urxencia 

Pola falta de transparencia no proceso de contratación do patrocinio 

publicitario e as denuncias que este suscitou por parte dos axentes culturais.  

 

Exposición de motivos 

O 21 de febreiro de 2018 publicouse no portal de contratación da Xunta de 

Galiza a resolución dun contrato privado de patrocinio publicitario entre a Axencia 

Turismo de Galicia e a UTE Old Navy Port Producións, S. L. e Esmerarte Industrias 

Creativas, S. L. para a promoción do evento Xacobeo 2021, a través da celebración 

do festival ‘O Son do Camiño’ en Santiago de Compostela e cinco concertos nas 

principais cidades galegas no ano 2018.  

A contía total da contratación ascende a 2.975.000 millóns de euros (IVE 

incluído) e foi resolta a través dun proceso negociado sen publicidade.  
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Dous días despois, o 23 de febreiro, ‘O Son do Camiño’ dá a coñecer o cartel 

e as bandas que actuarán no Monte do Gozo entre as que se atopan relevantes 

artistas internacionais cunha presenza de bandas galegas, e en galego, absolutamente 

residual.  

As entradas do festival, que terá lugar os días 28 a 30 de xuño, saen á venda 

a un prezo inicial de 39 euros + gastos (bono tres días).  

Sorprende que o principal evento promocional arredor do Xacobeo 2021, 

que, cómpre lembrar, foi anunciado publicamente pola Xunta de Galiza como 

actividade propia a través da Axencia de Turismo o 12 de xaneiro de 2018, teña un 

custe tan elevado e, na súa contratación, o Goberno galego apenas actúe de 

patrocinador. Alén do máis, sorprende o procedemento de contratación seguido pola 

Xunta, sen publicidade por exclusividade, o que provocou grande malestar entre as 

empresas do sector. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza a través da AGADIC destinou en 

materia de subvencións a festivais de música para o ano 2017, a última convocatoria 

publicada até o momento, tan só 220.000 euros (DOG núm. 63, do xoves 20 de 

marzo de 2017) sendo o máximo ao que pode optar calquera proxecto que a solicite 

de 50.000 euros.  

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos deputados 

e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o 

Pleno, polo trámite de urxencia: 
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Por que se contratou a través dun proceso sen publicidade por exclusividade, 

é dicir, sen concurso público, un programa de actividades que ascende a case tres 

millóns de euros (IVE incluído)? 

 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 26/02/2018 17:08:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/02/2018 17:08:24 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/02/2018 17:08:28 
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Ana Pontón Mondelo na data 26/02/2018 17:08:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/02/2018 17:08:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/02/2018 17:08:35 

 

85350



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, Carmen Santos Queiruga, Paula Vázquez Verao, Luis 

Villares Naveira, Marcos Cal Ogando, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García, Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda, Eva Solla Fernández, 

Francisco Casal Vidal, Juan José Merlo Lorenzo, Manuel Lago Peñas e Davide 

Rodríguez Estévez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte PREGUNTA URXENTE para a  súa resposta oral en Pleno, relativa 

ás pensións. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada porque as políticas de austeridade chegaron tamén ás 

nosas pensións. Recortouse progresivamente a capacidade adquisitiva das 

pensionistas para paralelamente favorecer os plans privados, empregando un 

relato interesado e falseado acerca da suposta inviabilidade do sistema público, 

cando o que é inviable é manter un Goberno incapaz de garantir pensións dignas. 

Na actualidade a suba das pensións sitúase nun 0,25% anual, situado por debaixo 

do IPC, mentres vemos como na suba das peaxes da AP9 se aplica o 1% 

atendendo ó IPC ou vimos tamén como o Goberno galego subiu un 7% os seus 

soldos supostamente tamén para actualizarse coa suba do IPC, sen embargo, ás 

persoas pensionistas non se lles está aplicando o mesmo criterio. 

As pensións galegas son das máis baixas do Estado, sendo a provincia de 

Ourense a que ostenta o primeiro posto desta triste clasificación, unhas pensións 

que van perdendo aínda máis poder adquisitivo ao subir moi por debaixo do que 
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o fai o IPC, este ano nun ridículo 0,25%, unha burla intolerable ás persoas que 

traballaron toda a súa vida para construír a nosa sociedade. 

As mulleres son as grandes prexudicadas. Unha de cada catro mulleres maiores 

de 65 anos están baixo do limiar da pobreza, e a explicación atopámola na 

precariedade que marca a vida laboral destas. Cobran menos e ademais teñen 

moitas máis lagoas de cotización na súa vida. Sobre elas segue recaendo a maior 

parte do traballo reprodutivo, case nunca remunerado nin valorado.  

As pensións das mulleres son de media un 37% inferior á dos homes. 

Das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas da 

Seguridade Social en Galicia un 78% son mulleres, evidenciando así que son 

moitas as que ao final da súa vida laboral teñen que recorrer a este recurso, as 

pensións non contributivas, cuxo importe medio en Galicia no ano 2014 segundo 

o IMSERSO foi de 354,46 euros, cantidade totalmente insuficiente.  

No que atinxe estritamente ás bases de cotización, a diferenza entre homes e 

mulleres é de preto do 20% de media, e o que é máis grave, esta diferenza é 

superior nas de menor idade. 

As bases de cotización das menores de 24 anos son un 21,3% inferiores ás dos 

homes da mesma idade, o que pon en cuestión que as diferenzas se estean a 

reducir na actualidade.  

Un gran número de persoas manifestáronse recentemente nas cidades e vilas 

galegas -e tamén no resto do Estado Español- en demanda de pensións dignas. 

Estas manifestacións evidencian a crecente preocupación polo futuro dunhas 

mulleres e homes que durante anos traballaron por facer deste País un lugar 

mellor para vivir e que agora vense ameazados por un abandono interesado do 

Goberno. 

Son estas unhas reclamacións lexítimas ante as que o Goberno debería responder. 
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Ante o exposto, presentamos a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

pleno: 

- Que valoración fai o Goberno da paupérrima contía media das pensións en 

Galicia, que afecta de maneira máis grave ás mulleres? 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 26/02/2018 17:36:03 

 

Carmen Santos Queiruga na data 26/02/2018 17:36:13 

 

Paula Vázquez Verao na data 26/02/2018 17:36:22 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/02/2018 17:36:28 

 

Luis Villares Naveira na data 26/02/2018 17:36:33 

 

Magdalena Barahona Martín na data 26/02/2018 17:36:42 

 

Luca Chao Pérez na data 26/02/2018 17:36:54 

85353



 
 

 

 

 

Antón Sánchez García na data 26/02/2018 17:37:01 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 26/02/2018 17:37:09 

 

Eva Solla Fernández na data 26/02/2018 17:37:14 

 

José Manuel Lago Peñas na data 26/02/2018 17:37:17 

 

Francisco Casal Vidal na data 26/02/2018 17:37:21 

 

David Rodríguez Estévez na data 26/02/2018 17:37:25 

 

Marcos Cal Ogando na data 26/02/2018 17:37:29 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Por que o seu goberno non respecta, nin escoita, á cidadanía que expresa 

as súas lexítimas demandas exercendo o dereito á manifestación ou o dereito á 

folga? 

 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 26/02/2018 17:35:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.  

 

Sr. presidente, considera vostede que a Xunta de Galicia está facendo 

todo o posible para promover a igualdade de xénero?  

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2018  

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga  

Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/02/2018 16:47:53 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Cre vostede que coas políticas do seu goberno camíñase cara acadar a igualdade 

real entre mulleres e homes? 

 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 26/02/2018 17:38:24 
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