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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Aprobación sen modificacións

ı 27347 (10/PNC-002115)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e quince deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de explotación
mineira San Rafael nº 2946, nos concellos de Touro e O Pino 91526

Aprobación con modificacións

ı 27545 (10/PNC-002132)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e catro deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Go-
berno central en relación coa adaptación da central térmica de Meirama ao novo marco regulatorio
da Directiva europea de emisións industriais, co fin de garantir o seu funcionamento máis alá de
2045 91526

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 4728 (10/PNC-000454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan de recuperación da titularidade e explotación
pública directa dos saltos hidroeléctricos e a facilitación de información respecto das condicións
do outorgamento das concesións 91527

Rexeitamento da iniciativa

ı 24920 (10/PNC-001949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre a reforma do sistema de interrompibilidade e axudas á industria 91527
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COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 26865 (10/PNC-002072)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o aumento pola Xunta de Galicia ata 10.000 do número de alumnas e alumnos que van recibir
charlas formativas de concienciación medioambiental, segundo o reflectido no punto 6.3.2 do Plan
de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 91528

Aprobación por unanimidade sen modificacións

ı 20566 (10/PNC-001675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e dous deputados/as máis
Sobre o incremento polo Goberno galego dos programas formativos encamiñados a preparar axei-
tadamente os membros dos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incen-
dios Forestais, co fin de facer fronte ás novas tipoloxías do lume 91528

Rexeitamento da iniciativa

ı 20226 (10/PNC-001644)
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 prevención e extinción
dos incendios forestais, así como respecto da elaboración do Pladiga anual 91528

ı 25652 (10/PNC-001978)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a oca-
sionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral, en todo o agro galego 91529

ı 26219 (10/PNC-002023)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa re-
forma e mellora da aplicación da Lei 35/2011, de titularidade compartida das explotacións, así como
as actuacións que debe levar a cabo en relación coa repartición dos tempos de traballo entre mu-
lleres e homes e as dificultades de acceso aos servizos públicos relacionados co traballo que hai
nas zonas rurais de Galicia 91529
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1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 28301 - 5326 (10/PRE-000799)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento e as previsións do Goberno galego respecto da realización das actuacións
necesarias para solucionar as deficiencias existentes nas instalacións do Colexio de Educación In-
fantil e Primaria de Vilaxóan, no concello de Vilagarcía de Arousa 91542

ı 28293 - 6933 (10/PRE-000979)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o traslado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aos pais e ás
direccións dos centros educativos, no anuncio publicado na súa páxina web o día 21 de marzo, da
responsabilidade de garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso, suspender a ac-
tividade docente os días 22 e 23 de marzo de 2017 por pasar a alerta declarada a un nivel superior

91544
ı 28303 - 4242 (10/PRE-002425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de persoas que está a cubrir a Xunta de Galicia a través da convocatoria de axudas
dirixida ao alumnado que non cumpre os requisitos para solicitar as bolsas do ministerio para es-
tudos postobrigatorios universitarios e non universitarios en Galicia 91546

ı 28302 - 4425 (10/PRE-002448)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da convocatoria de contratos programa nos centros
educativos para o curso académico 2016-2017 91548

ı 28300 - 5342 (10/PRE-002571)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización de actividades con contido claramente
machista nos centros de ensino de Galicia 91550

ı 28298 - 5551 (10/PRE-002595)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da oferta de formación profesional
na Costa da Morte, especificamente no referido aos estudos vinculados aos sectores agropecuario,
forestal, hostaleiro e mariño 91552

ı 28297 - 5966 (10/PRE-002644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das
consecuencias para os universitarios galegos dos cambios introducidos polo Goberno central no
sistema de concesión de bolsas estatais 91555

ı 28296 - 6380 (10/PRE-002691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do ofrecemento de colaboración da Deputación
Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos para a rehabilitación do parque do Pasatempo

91557
ı 28294 - 6931 (10/PRE-002749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o traslado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aos pais e ás
direccións dos centros educativos, no anuncio publicado na súa páxina web o día 21 de marzo, da
responsabilidade de garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso, suspender a ac-
tividade docente os días 22 e 23 de marzo de 2017 por pasar a alerta declarada a un nivel superior

91559
ı 28291 - 9543 (10/PRE-003050)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego na actualidade do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia 91561

ı 28289 - 10847 (10/PRE-003276)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na pu-
blicación da información referida aos lugares de realización das probas das oposicións para a fun-
ción pública docente do ano 2017 91563

ı 28290 - 10846 (10/PRE-003697)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na pu-
blicación da información referida aos lugares de realización das probas das oposicións para a fun-
ción pública docente do ano 2017 91565

ı 28299 - 5354 (10/PRE-004000)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das modificacións introducidas polo Goberno
central no sistema de concesión de bolsas universitarias estatais, as achegas económicas que ten
realizar o Goberno galego para palialas e a garantía da equidade e a igualdade de condicións nos
actuais sistemas estatal e autonómico 91567
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ı 28295 - 6381 (10/PRE-004013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación co
estado en que se topa o parque do Pasatempo, de Betanzos, así como o ofrecemento de colabo-
ración da Deputación Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos para ese fin, a decisión que
vai adoptar ao respecto, as actuacións previstas para evitar a súa perda e o estado de tramitación
do expediente para a súa declaración como ben de interese cultural 91569

ı 28292 - 8566 (10/PRE-004051)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a situación na que se atopa a inclusión do henge de Lavandeira, situado no concello de Xove,
no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia como xacemento arqueolóxico, as previsións do Go-
berno galego respecto da solicitude á empresa construtora da vía de alta capacidade da Costa da
Morte da restitución do espazo ao estado anterior ás obras, así como a data prevista para habilitar
o mencionado catálogo para consulta en liña de xeito interactivo 91571

ı 28387 - 13516 (10/PRE-004752)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de prazas de mestre de educación especial creadas desde 2008 e a súa repartición
en centros públicos e concertados 91573

ı 28457 - 19716 (10/PRE-005234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do Programa de impostos cero no medio rural, dirixido
a fixar poboación nese medio e dinamizar as zonas menos poboadas da comunidade autónoma,
así como a valoración do Goberno galego respecto dos resultados acadados coa súa implantación

91575
ı 27826 - 20051 (10/PRE-005258)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017, as
xuntanzas levadas a cabo e a avaliación que realizou, así como as medidas adoptadas polo Goberno
galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios 91578

ı 28283 - 20069 (10/PRE-005261)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo 91580

ı 28455 - 21092 (10/PRE-005359)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
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Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á entrada e saída de persoas
mozas de Galicia nos últimos sete anos, as políticas que está a levar a cabo para a súa permanencia
no territorio galego, así como para o retorno das emigradas 91583

ı 28465 - 12808 (10/PRE-005445)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia en relación coa reparación dos danos nas infraestruturas
portuarias galegas causados polas inclemencias meteorolóxicas 91586

ı 28288 - 12924 (10/PRE-005469)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o balance do calendario de feiras do libro de Galicia que se van realizar en 2017 91588

ı 28287 - 12926 (10/PRE-005470)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as políticas do Goberno galego de apoio ao libro e á literatura galega 91591

ı 28286 - 12930 (10/PRE-005495)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a política da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinada ao fo-
mento e á dinamización da lectura 91593

ı 28285 - 13030 (10/PRE-005501)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as iniciativas impulsadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univeristaria
destinadas a situar o libro e a literatura no mercado exterior e a dar a coñecer no ámbito interna-
cional o traballo levado a cabo polos principais axentes do noso sistema literario 91595

ı 28463 - 13293 (10/PRE-005555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’ 91597

ı 28462 - 14222 (10/PRE-005781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para dotar o Ateneo de Ourense dun local definitivo

91599
ı 28473 - 15064 (10/PRE-005884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle 91601

ı 28460 - 15292 (10/PRE-005909)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo 91603

ı 28458 - 15354 (10/PRE-005913)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar 91605

ı 28472 - 16709 (10/PRE-005989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da asunción da totalidade das competencias en
materia de ensinanzas musicais regradas 91607

ı 28471 - 16908 (10/PRE-005998)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
escavación e estudo do castro da Piringalla, na cidade de Lugo 91609

ı 27827 - 20050 (10/PRE-006232)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017 e as
medidas adoptadas polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios

91612
ı 28281 - 20071 (10/PRE-006235)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo 91614

ı 28489 - 21470 (10/PRE-006367)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela 91617
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ı 28453 - 21491 (10/PRE-006732)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á emigración das persoas
galegas máis novas na procura de oportunidades laborais, o seu impacto e as medidas previstas
para atender as dificultades de inserción laboral das persoas retornadas, así como a súa proposta
para facilitar o acceso á vivenda da mocidade 91619

ı 28490 - 21469 (10/PRE-006950)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela, o resultado das inspeccións reali-
zadas e a súa opinión ao respecto 91622

ı 28464 - 13292 (10/PRE-006968)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’ 91624

ı 28386 - 14223 (10/PRE-006991)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a dotación, por parte da Xunta de Galicia, dun local definitivo de titularidade pública para o
Ateneo de Ourense 91626

ı 28474 - 15063 (10/PRE-007004)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle, o seu réxime patrimonial actual
e as súas previsións respecto do requirimento de responsabilidades polo seu estado, así como a
avaliación da idoneidade de planificar traballos para a súa restauración, conservación e posta en
valor 91628

ı 28282 - 20070 (10/PRE-007053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo 91630

ı 28456 - 21090 (10/PRE-007270)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
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Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á entrada e saída de persoas
mozas de Galicia nos últimos sete anos, así como as políticas que está a levar a cabo para a súa
permanencia e retorno ao territorio galego 91633

ı 28284 - 13726 (10/PRE-007289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a participación de Galicia na elaboración dos proxectos presentados polo Goberno de España
para obter fondos do Plan Juncker 91636

ı 28466 - 12807 (10/PRE-007452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis
Sobre os danos causados polos temporais nas infraestruturas portuarias de Portos de Galicia
e o estado actual das obras acometidas, en especial en Corme e A Guarda, así como, as previ-
sións de Portos de Galicia destinadas a solucionar os problemas de inseguridade nos portos
afectados 91638

ı 28461 - 15291 (10/PRE-007475)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo, o tipo de colaboración existente con outras administracións neste ámbito e o orzamento
destinado para ese fin 91640

ı 28459 - 15353 (10/PRE-007478)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar para o traballo diario do Intecmar o Atlas de histopatoloxía: mo-
luscos bivalvos mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras dese instituto, así como o
seu contido concreto 91642

ı 28452 - 22419 (10/PRE-007542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas condicións de venda por Renfe  dos billetes
para bicicletas e a súa intención de impulsar a iniciativa EuroVelo Atlántico 91644

ı 27825 - 22539 (10/PRE-007548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o cronograma de actuación que está a valorar a Xunta de Galicia para converter a VAP Brión-
Noia en autovía, as súas previsións respecto das características técnicas que vai ter e a realización
do proxecto e obra, así como os datos referidos aos investimentos que se van levar a cabo e a po-
sibilidade da súa posta en servizo no ano 2022 91646
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ı 28280 - 22572 (10/PRE-007550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oferta por Renfe na actualidade dun servizo integral
de ferrocarril para Galicia e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co trans-
porte ferroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid

91648
ı 27824 - 22856 (10/PRE-007572)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre os datos referidos ao expediente, tramitación e execución do proxecto construtivo denomi-
nado Acondicionamento da LU-710 p.q. 0+000-4+500 91650

ı 28451 - 23163 (10/PRE-007582)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas diferenzas que existen nos
prezos da liña de transporte ferroviario Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña, a súa
opinión referida á garantía dos dereitos das persoas usuarias, a incidencia que ten nelas a frecuen-
cia horaria actual, así como as restricións de uso dos bonos vixentes e as demandas realizadas ao
Goberno central ao respecto 91652

ı 28279 - 23842 (10/PRE-007630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais exis-
tentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo 91654

ı 28278 - 24076 (10/PRE-007651)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do
peche da escola unitaria de Pedroso, no CRA de Narón, a súa posición en relación coa creación nela
dunha liña de primaria para permitir o seu mantemento, así como as súas intencións no referido
á proposta formulada pola Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural 91657

ı 27823 - 24190 (10/PRE-007657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións da cesión á Xunta de Galicia da Casa Gótica situada na rúa da Cerca, en Betan-
zos, e as razóns da súa elección entre os primeiros para seren rehabilitados, entre os dez que posúe
a Consellería de Infraestruturas e Vivenda no casco histórico da vila 91661

ı 28277 - 24239 (10/PRE-007662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais exis-
tentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo 91663

ı 28276 - 24413 (10/PRE-007689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade mineira da empresa Pizarras Veira do Río, S.L. na parroquia de Santa María Maior,
no concello de Mondoñedo, as denuncias da veciñanza referidas aos prexuízos que lles está a cau-
sar e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto 91666

ı 28275 - 24425 (10/PRE-007690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de trans-
porte público de viaxeiros por estrada, os procedementos de participación que vai desenvolver e
as actuacións que vai levar a cabo en relación coas competencias doutras administracións para a
coordinación dos servizos, así como as súas intencións respecto da continuación co modelo anun-
ciado e a achega dalgún novo financiamento adicional 91668

ı 28274 - 24429 (10/PRE-007691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada coas garantías necesarias e, se é o
caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas 91671

ı 28273 - 24431 (10/PRE-007692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pierres López, María Luisa
Sobre o desenvolvemento dalgún proceso de colaboración co Concello de Santiago de Compostela
con anterioridade ao levado a cabo para a contratación de novas liñas de transporte público de
viaxeiros por estrada, a incidencia que vai ter este nese concello e, se é o caso, o estado de trami-
tación das reclamacións presentadas 91674

ı 28272 - 24618 (10/PRE-007723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios seguidos  na concesión das axudas convocadas, para o ano 2017, para o fomento
do emprego a través de programas de cooperación no eido das entidades sen ánimo de lucro, as
razóns da demora na súa resolución, así como dos recortes levados a cabo nas destinadas ás aso-
ciacións que traballan na integración laboral das persoas con síndrome de Down, e a data prevista
para a súa convocatoria para o ano 2018 91677

ı 28271 - 24672 (10/PRE-007735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais existentes
e evitar as incidencia producidas o día 29 de xaneiro de 2017 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo

91679
ı 28270 - 25168 (10/PRE-007838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección da estrada PO-
552, Tui-A Guarda, coa estrada PO-350, que comunica con Pexegueiro e Tebra, no concello de To-
miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo 91682

ı 28470 - 25323 (10/PRE-007878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o protocolo que está a aplicar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en situacións de alerta meteorolóxica por neve e xeadas para determinar o mantemento ou a sus-
pensión da actividade dos centros de ensino 91685

ı 27822 - 25394 (10/PRE-007896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar no ano 2017, en relación con outros anos, a pu-
blicación da orde de axudas do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro para
o fomento do emprego das persoas mozas, os criterios seguidos para a adxudicación destas axudas
e as súas razóns para diminuír a contía da concedida á asociación Down Galicia e ás súas entidades
asociadas, así como as previsións ao respecto 91687

ı 28384 - 25411 (10/PRE-007899)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo e as actuacións previstas polo Goberno galego para arranxar as deficiencias e caren-
cias que presenta en materia de infraestruturas e de persoal o Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense 91689

ı 28269 - 25503 (10/PRE-007908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á realización dunha
análise da viabilidade de crear un enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono in-
dustrial de Vimianzo, en dirección Camariñas, as súas conclusión e as previsións do Goberno galego
ao respecto 91691

ı 28268 - 25654 (10/PRE-007942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo para frear
os danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos

91693
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ı 28488 - 25864 (10/PRE-008005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e da EDAR de Viveiro 91695

ı 28267 - 25944 (10/PRE-008021)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as razóns da demora do Adif na reparación dos danos causados a consecuencia das obras
do AVE nas estradas do concello ourensán de Taboadela e as xestións levadas a cabo polo Goberno
galego diante do Ministerio de Fomento ao respecto 91697

ı 28383 - 26267 (10/PRE-008051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reflectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose, as actuacións levadas a cabo e as previstas ao respecto 91699

ı 28265 - 26535 (10/PRE-008065)
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, as medidas adoptadas para protexer os recursos medioambientais
afectados por esas balsas, así como para evitar a súa afección no futuro e a posibilidade de garantir
na actualidade o bo estado dos recursos hídricos 91702

ı 28448 - 26554 (10/PRE-008068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego e de Portos de Galicia en relación coa actuación de mellora
levada a cabo na rúa Fernández Albor e a súa continuación ata o Paseo dos Areos, na Pobra do Ca-
ramiñal, así como a situación de inseguridade viaria existente na zona de aparcamento no recheo
portuario, e as previsións respecto disto 91704

ı 28264 - 26663 (10/PRE-008080)
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 91706

ı 28447 - 26700 (10/PRE-008086)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

X lexislatura. Número 286. 2 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

91524



Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación de conflito laboral do persoal do
servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as actuacións levadas
a cabo ou previstas para intermediar na súa resolución, así como as que está a aplicar para garantir
o cumprimento pola empresa adxudicataria das condicións do contrato 91712

ı 28262 - 26816 (10/PRE-008092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación e o estado actual da obra de Acisclo Manzano titulada María Pita en azul, así como
sobre a existencia de inventario, con localización precisa, das distintas obras de arte radicadas no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña 91714

ı 28487 - 27042 (10/PRE-008119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa redución do número de prazas de acceso á
titulación de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela para o curso 2018-2019 e a súa
opinión ao respecto 91717

ı 28261 - 27188 (10/PRE-008135)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das situacións denunciadas en
relación co Centro Penitenciario de Teixeiro no informe publicado polo Comité Europeo para a Pre-
vención da Tortura, así como as recomendacións reflectidas nel e o prazo previsto para a realización
das xestións necesarias para a transferencia a Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria 91719

ı 28377 - 27683 (10/PRE-008179)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para dotar o Servizo de Urxencias do Complexo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais necesarios

91722
ı 28374 - 27967 (10/PRE-008220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para buscar unha saída ao conflito laboral
do persoal do servizo de mantemento e seguridade industrial do Complexo Hospitalario Universi-
tario de Ourense, e os mecanismos que está a empregar para o seguimento do cumprimento do
prego de condicións do contrato, así como para  avaliar a estimación do seu custo económico

91724
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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 28 de marzo de 2018, adop-
tou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 27347 (10/PNC-002115)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e quince deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de explotación
mineira San Rafael nº 2946, nos concellos de Touro e O Pino
BOPG nº 276, do 14.03.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e
2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Avaliar as consecuencias e circunstancias do proxecto de explotación mineira San Rafael nº 2946,
situado nos concellos de Touro e O Pino, desde o total garantismo legal e o rigor na execución do
procedemento, de forma que se salvagarde o total respecto ao contorno e o estrito cumprimento
da legalidade vixente e se dote de todas as garantías urbanísticas, medioambientais e técnicas no
caso de ser aprobado

2. Que se garanta o cumprimento do plan de labores e o seguimento e vixilancia de calquera im-
pacto medioambiental que se puidese producir como consecuencia do resultado actual da explo-
tación da mina.»

Aprobación con modificacións

- 27545 (10/PNC-002132)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e catro deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Go-
berno central en relación coa adaptación da central térmica de Meirama ao novo marco regulatorio
da Directiva europea de emisións industriais, co fin de garantir o seu funcionamento máis alá de 2045
BOPG nº 276, do 14.03.2018
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Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 10 votos
a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a utilizar todos os mecanismos dos que dispoña para
que Gas Natural-Fenosa desenvolva os investimentos necesarios para cumprir coa Directiva de
emisión, que acordaron no Consello da Cidade da Cultura e anunciaron ao Goberno de España e
que garante o funcionamento da central máis alá do 2020.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 4728 (10/PNC-000454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan de recuperación da titularidade e explotación
pública directa dos saltos hidroeléctricos e a facilitación de información respecto das condicións
do outorgamento das concesións
BOPG nº 66, do 15.02.2017

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

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos hidroeléctricos con dereito con-
cesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de planificación hidrolóxica (ata o ano 2027),
na que se analicen os condicionantes xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan
decidir, de ser o caso, a modalidade de explotación daqueles.

2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as condicións de concesión dos
saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.»

Rexeitamento da iniciativa

- 24920 (10/PNC-001949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre a reforma do sistema de interrompibilidade e axudas á industria
BOPG nº 255, do 07.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 1 abstencións.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 28 de marzo de
2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 26865 (10/PNC-002072)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o aumento pola Xunta de Galicia ata 10.000 do número de alumnas e alumnos que van recibir
charlas formativas de concienciación medioambiental, segundo o reflectido no punto 6.3.2 do Plan
de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
BOPG nº 272, do 07.03.2018

Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia (doc. núm. 28511) e re-
sulta aprobada pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar as charlas formativas de concienciación
medioambiental xa previstas no punto 6.3.2 do Pladiga para que nun prazo razoable se acade o ob-
xectivo de que aquelas cheguen ao 100 % dos rapaces antes de que rematen o ensino obrigatorio.»

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 20566 (10/PNC-001675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e dous deputados/as máis
Sobre o incremento polo Goberno galego dos programas formativos encamiñados a preparar axei-
tadamente os membros dos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incen-
dios Forestais, co fin de facer fronte ás novas tipoloxías do lume
BOPG nº 219, do 29.11.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e
deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a incrementar os programas formativos encami-
ñados a preparar adecuadamente os membros dos distintos colectivos do servizo público de in-
cendios para facerlles fronte ás novas tipoloxías do lume.»

Rexeitamento da iniciativa

- 20226 (10/PNC-001644)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención e extinción
dos incendios forestais, así como respecto da elaboración do Pladiga anual
BOPG nº 215, do 22.11.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 25652 (10/PNC-001978)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a oca-
sionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral, en todo o agro galego
BOPG nº 260, do 14.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 26219 (10/PNC-002023)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa re-
forma e mellora da aplicación da Lei 35/2011, de titularidade compartida das explotacións, así como
as actuacións que debe levar a cabo en relación coa repartición dos tempos de traballo entre mu-
lleres e homes e as dificultades de acceso aos servizos públicos relacionados co traballo que hai
nas zonas rurais de Galicia
BOPG nº 264, do 21.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 19 de marzo de 2018, acordou autorizar á Presidencia
da Cámara para que mediante resolución, da que se dará conta na próxima reunión da Mesa que
teña lugar, cualifique e admita a trámite os documentos presentados no Rexistro da Cámara no
período comprendido entre os días 15 e 22 de marzo de 2018.

A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de 2016,
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016), resolve:
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- 28301 - 5326 (10/PRE-000799)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento e as previsións do Goberno galego respecto da realización das actuacións
necesarias para solucionar as deficiencias existentes nas instalacións do Colexio de Educación In-
fantil e Primaria de Vilaxóan, no concello de Vilagarcía de Arousa

- 28293 - 6933 (10/PRE-000979)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o traslado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aos pais e ás
direccións dos centros educativos, no anuncio publicado na súa páxina web o día 21 de marzo, da
responsabilidade de garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso, suspender a ac-
tividade docente os días 22 e 23 de marzo de 2017 por pasar a alerta declarada a un nivel superior

- 28303 - 4242 (10/PRE-002425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de persoas que está a cubrir a Xunta de Galicia a través da convocatoria de axudas
dirixida ao alumnado que non cumpre os requisitos para solicitar as bolsas do ministerio para es-
tudos postobrigatorios universitarios e non universitarios en Galicia

- 28302 - 4425 (10/PRE-002448)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da convocatoria de contratos programa nos centros
educativos para o curso académico 2016-2017

- 28300 - 5342 (10/PRE-002571)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización de actividades con contido claramente
machista nos centros de ensino de Galicia

- 28298 - 5551 (10/PRE-002595)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da oferta de formación profesional
na Costa da Morte, especificamente no referido aos estudos vinculados aos sectores agropecuario,
forestal, hostaleiro e mariño

- 28297 - 5966 (10/PRE-002644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das
consecuencias para os universitarios galegos dos cambios introducidos polo Goberno central no
sistema de concesión de bolsas estatais
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- 28296 - 6380 (10/PRE-002691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do ofrecemento de colaboración da Deputación
Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos para a rehabilitación do parque do Pasatempo

- 28294 - 6931 (10/PRE-002749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o traslado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aos pais e ás
direccións dos centros educativos, no anuncio publicado na súa páxina web o día 21 de marzo, da
responsabilidade de garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso, suspender a ac-
tividade docente os días 22 e 23 de marzo de 2017 por pasar a alerta declarada a un nivel superior

- 28291 - 9543 (10/PRE-003050)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego na actualidade do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia

- 28289 - 10847 (10/PRE-003276)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na pu-
blicación da información referida aos lugares de realización das probas das oposicións para a fun-
ción pública docente do ano 2017

- 28290 - 10846 (10/PRE-003697)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na pu-
blicación da información referida aos lugares de realización das probas das oposicións para a fun-
ción pública docente do ano 2017

- 28299 - 5354 (10/PRE-004000)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das modificacións introducidas polo Goberno
central no sistema de concesión de bolsas universitarias estatais, as achegas económicas que ten
realizar o Goberno galego para palialas e a garantía da equidade e a igualdade de condicións nos
actuais sistemas estatal e autonómico

- 28295 - 6381 (10/PRE-004013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación co
estado en que se topa o parque do Pasatempo, de Betanzos, así como o ofrecemento de colabo-
ración da Deputación Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos para ese fin, a decisión que
vai adoptar ao respecto, as actuacións previstas para evitar a súa perda e o estado de tramitación
do expediente para a súa declaración como ben de interese cultural

- 28292 - 8566 (10/PRE-004051)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a situación na que se atopa a inclusión do henge de Lavandeira, situado no concello de Xove,
no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia como xacemento arqueolóxico, as previsións do Go-
berno galego respecto da solicitude á empresa construtora da vía de alta capacidade da Costa da
Morte da restitución do espazo ao estado anterior ás obras, así como a data prevista para habilitar
o mencionado catálogo para consulta en liña de xeito interactivo

- 28387 - 13516 (10/PRE-004752)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de prazas de mestre de educación especial creadas desde 2008 e a súa repartición
en centros públicos e concertados

- 28457 - 19716 (10/PRE-005234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do Programa de impostos cero no medio rural, diri-
xido a fixar poboación nese medio e dinamizar as zonas menos poboadas da comunidade autó-
noma, así como a valoración do Goberno galego respecto dos resultados acadados coa súa
implantación

- 27826 - 20051 (10/PRE-005258)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017, as
xuntanzas levadas a cabo e a avaliación que realizou, así como as medidas adoptadas polo Goberno
galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios

- 28283 - 20069 (10/PRE-005261)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo

- 28455 - 21092 (10/PRE-005359)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
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Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á entrada e saída de persoas
mozas de Galicia nos últimos sete anos, as políticas que está a levar a cabo para a súa permanencia
no territorio galego, así como para o retorno das emigradas

- 28465 - 12808 (10/PRE-005445)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia en relación coa reparación dos danos nas infraestruturas
portuarias galegas causados polas inclemencias meteorolóxicas

- 28288 - 12924 (10/PRE-005469)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o balance do calendario de feiras do libro de Galicia que se van realizar en 2017

- 28287 - 12926 (10/PRE-005470)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as políticas do Goberno galego de apoio ao libro e á literatura galega

- 28286 - 12930 (10/PRE-005495)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a política da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinada ao fo-
mento e á dinamización da lectura

- 28285 - 13030 (10/PRE-005501)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as iniciativas impulsadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univeristaria
destinadas a situar o libro e a literatura no mercado exterior e a dar a coñecer no ámbito interna-
cional o traballo levado a cabo polos principais axentes do noso sistema literario

- 28463 - 13293 (10/PRE-005555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’

- 28462 - 14222 (10/PRE-005781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para dotar o Ateneo de Ourense dun local definitivo

- 28473 - 15064 (10/PRE-005884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle

- 28460 - 15292 (10/PRE-005909)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo

- 28458 - 15354 (10/PRE-005913)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar

- 28472 - 16709 (10/PRE-005989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da asunción da totalidade das competencias en
materia de ensinanzas musicais regradas

- 28471 - 16908 (10/PRE-005998)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
escavación e estudo do castro da Piringalla, na cidade de Lugo

- 27827 - 20050 (10/PRE-006232)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017 e as
medidas adoptadas polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios

- 28281 - 20071 (10/PRE-006235)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo

- 28489 - 21470 (10/PRE-006367)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela
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- 28453 - 21491 (10/PRE-006732)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á emigración das persoas
galegas máis novas na procura de oportunidades laborais, o seu impacto e as medidas previstas
para atender as dificultades de inserción laboral das persoas retornadas, así como a súa proposta
para facilitar o acceso á vivenda da mocidade

- 28490 - 21469 (10/PRE-006950)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela, o resultado das inspeccións reali-
zadas e a súa opinión ao respecto

- 28464 - 13292 (10/PRE-006968)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’

- 28386 - 14223 (10/PRE-006991)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a dotación, por parte da Xunta de Galicia, dun local definitivo de titularidade pública para o
Ateneo de Ourense

- 28474 - 15063 (10/PRE-007004)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle, o seu réxime patrimonial actual
e as súas previsións respecto do requirimento de responsabilidades polo seu estado, así como a
avaliación da idoneidade de planificar traballos para a súa restauración, conservación e posta en
valor

- 28282 - 20070 (10/PRE-007053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción dun novo CEIP en Vilalonga, no con-
cello de Sanxenxo

- 28456 - 21090 (10/PRE-007270)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
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Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á entrada e saída de persoas
mozas de Galicia nos últimos sete anos, así como as políticas que está a levar a cabo para a súa
permanencia e retorno ao territorio galego

- 28284 - 13726 (10/PRE-007289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a participación de Galicia na elaboración dos proxectos presentados polo Goberno de España
para obter fondos do Plan Juncker

- 28466 - 12807 (10/PRE-007452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis
Sobre os danos causados polos temporais nas infraestruturas portuarias de Portos de Galicia
e o estado actual das obras acometidas, en especial en Corme e A Guarda, así como, as previ-
sións de Portos de Galicia destinadas a solucionar os problemas de inseguridade nos portos
afectados

- 28461 - 15291 (10/PRE-007475)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo, o tipo de colaboración existente con outras administracións neste ámbito e o orzamento
destinado para ese fin

- 28459 - 15353 (10/PRE-007478)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar para o traballo diario do Intecmar o Atlas de histopatoloxía: mo-
luscos bivalvos mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras dese instituto, así como o
seu contido concreto

- 28452 - 22419 (10/PRE-007542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas condicións de venda por Renfe  dos billetes
para bicicletas e a súa intención de impulsar a iniciativa EuroVelo Atlántico

- 27825 - 22539 (10/PRE-007548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o cronograma de actuación que está a valorar a Xunta de Galicia para converter a VAP Brión-
Noia en autovía, as súas previsións respecto das características técnicas que vai ter e a realización
do proxecto e obra, así como os datos referidos aos investimentos que se van levar a cabo e a po-
sibilidade da súa posta en servizo no ano 2022
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- 28280 - 22572 (10/PRE-007550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oferta por Renfe na actualidade dun servizo integral
de ferrocarril para Galicia e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co trans-
porte ferroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid

- 27824 - 22856 (10/PRE-007572)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre os datos referidos ao expediente, tramitación e execución do proxecto construtivo denomi-
nado Acondicionamento da LU-710 p.q. 0+000-4+500

- 28451 - 23163 (10/PRE-007582)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas diferenzas que existen nos
prezos da liña de transporte ferroviario Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña, a súa
opinión referida á garantía dos dereitos das persoas usuarias, a incidencia que ten nelas a frecuen-
cia horaria actual, así como as restricións de uso dos bonos vixentes e as demandas realizadas ao
Goberno central ao respecto

- 28279 - 23842 (10/PRE-007630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais exis-
tentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo

- 28278 - 24076 (10/PRE-007651)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do
peche da escola unitaria de Pedroso, no CRA de Narón, a súa posición en relación coa creación nela
dunha liña de primaria para permitir o seu mantemento, así como as súas intencións no referido
á proposta formulada pola Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural

- 27823 - 24190 (10/PRE-007657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións da cesión á Xunta de Galicia da Casa Gótica situada na rúa da Cerca, en Betan-
zos, e as razóns da súa elección entre os primeiros para seren rehabilitados, entre os dez que posúe
a Consellería de Infraestruturas e Vivenda no casco histórico da vila

- 28277 - 24239 (10/PRE-007662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais exis-
tentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo

- 28276 - 24413 (10/PRE-007689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade mineira da empresa Pizarras Veira do Río, S.L. na parroquia de Santa María Maior,
no concello de Mondoñedo, as denuncias da veciñanza referidas aos prexuízos que lles está a cau-
sar e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto

- 28275 - 24425 (10/PRE-007690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de trans-
porte público de viaxeiros por estrada, os procedementos de participación que vai desenvolver e
as actuacións que vai levar a cabo en relación coas competencias doutras administracións para a
coordinación dos servizos, así como as súas intencións respecto da continuación co modelo anun-
ciado e a achega dalgún novo financiamento adicional

- 28274 - 24429 (10/PRE-007691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada coas garantías necesarias e, se é o
caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas

- 28273 - 24431 (10/PRE-007692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pierres López, María Luisa
Sobre o desenvolvemento dalgún proceso de colaboración co Concello de Santiago de Compostela
con anterioridade ao levado a cabo para a contratación de novas liñas de transporte público de
viaxeiros por estrada, a incidencia que vai ter este nese concello e, se é o caso, o estado de trami-
tación das reclamacións presentadas

- 28272 - 24618 (10/PRE-007723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios seguidos  na concesión das axudas convocadas, para o ano 2017, para o fomento
do emprego a través de programas de cooperación no eido das entidades sen ánimo de lucro, as
razóns da demora na súa resolución, así como dos recortes levados a cabo nas destinadas ás aso-
ciacións que traballan na integración laboral das persoas con síndrome de Down, e a data prevista
para a súa convocatoria para o ano 2018

- 28271 - 24672 (10/PRE-007735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias estruturais existentes
e evitar as incidencia producidas o día 29 de xaneiro de 2017 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo

- 28270 - 25168 (10/PRE-007838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección da estrada PO-
552, Tui-A Guarda, coa estrada PO-350, que comunica con Pexegueiro e Tebra, no concello de To-
miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo

- 28470 - 25323 (10/PRE-007878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o protocolo que está a aplicar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en situacións de alerta meteorolóxica por neve e xeadas para determinar o mantemento ou a sus-
pensión da actividade dos centros de ensino

- 27822 - 25394 (10/PRE-007896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar no ano 2017, en relación con outros anos, a pu-
blicación da orde de axudas do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro para
o fomento do emprego das persoas mozas, os criterios seguidos para a adxudicación destas axudas
e as súas razóns para diminuír a contía da concedida á asociación Down Galicia e ás súas entidades
asociadas, así como as previsións ao respecto

- 28384 - 25411 (10/PRE-007899)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo e as actuacións previstas polo Goberno galego para arranxar as deficiencias e caren-
cias que presenta en materia de infraestruturas e de persoal o Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense

- 28269 - 25503 (10/PRE-007908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á realización dunha
análise da viabilidade de crear un enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono in-
dustrial de Vimianzo, en dirección Camariñas, as súas conclusión e as previsións do Goberno galego
ao respecto

- 28268 - 25654 (10/PRE-007942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo para frear
os danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos
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- 28488 - 25864 (10/PRE-008005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e da EDAR de Viveiro

- 28267 - 25944 (10/PRE-008021)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as razóns da demora do Adif na reparación dos danos causados a consecuencia das obras
do AVE nas estradas do concello ourensán de Taboadela e as xestións levadas a cabo polo Goberno
galego diante do Ministerio de Fomento ao respecto

- 28383 - 26267 (10/PRE-008051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reflectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose, as actuacións levadas a cabo e as previstas ao respecto

- 28265 - 26535 (10/PRE-008065)
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, as medidas adoptadas para protexer os recursos medioambientais
afectados por esas balsas, así como para evitar a súa afección no futuro e a posibilidade de garantir
na actualidade o bo estado dos recursos hídricos

- 28448 - 26554 (10/PRE-008068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego e de Portos de Galicia en relación coa actuación de mellora
levada a cabo na rúa Fernández Albor e a súa continuación ata o Paseo dos Areos, na Pobra do Ca-
ramiñal, así como a situación de inseguridade viaria existente na zona de aparcamento no recheo
portuario, e as previsións respecto disto

- 28264 - 26663 (10/PRE-008080)
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

- 28447 - 26700 (10/PRE-008086)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación de conflito laboral do persoal do
servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as actuacións levadas
a cabo ou previstas para intermediar na súa resolución, así como as que está a aplicar para garantir
o cumprimento pola empresa adxudicataria das condicións do contrato

- 28262 - 26816 (10/PRE-008092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación e o estado actual da obra de Acisclo Manzano titulada María Pita en azul, así como
sobre a existencia de inventario, con localización precisa, das distintas obras de arte radicadas no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

- 28487 - 27042 (10/PRE-008119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa redución do número de prazas de acceso á
titulación de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela para o curso 2018-2019 e a súa
opinión ao respecto

- 28261 - 27188 (10/PRE-008135)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das situacións denunciadas en
relación co Centro Penitenciario de Teixeiro no informe publicado polo Comité Europeo para a Pre-
vención da Tortura, así como as recomendacións reflectidas nel e o prazo previsto para a realización
das xestións necesarias para a transferencia a Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria

- 28377 - 27683 (10/PRE-008179)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para dotar o Servizo de Urxencias do Complexo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais necesarios

- 28374 - 27967 (10/PRE-008220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para buscar unha saída ao conflito laboral
do persoal do servizo de mantemento e seguridade industrial do Complexo Hospitalario Universi-
tario de Ourense, e os mecanismos que está a empregar para o seguimento do cumprimento do
prego de condicións do contrato, así como para  avaliar a estimación do seu custo económico

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  5326, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e as previsións do

Goberno galego respecto da realización das actuacións necesarias para solucionar as

deficiencias existentes nas instalacións do Colexio de Educación Infantil e Primaria de

Vilaxóan, no concello de Vilagarcía de Arousa”, (publicada no BOPG número 76 do 2 de

marzo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda esta  iniciativa  xa  foi  facilitada no Parlamento  -na  sesión da

Comisión  4ª  do  21.04.2017-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  5325  sobre  o  mesmo tema  e

formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  6933, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e

dona María de la Concepción Burgo López, sobre “o traslado pola Consellería de Cultura,

Educación  e  Ordenación  Universitaria  aos  pais  e  ás  direccións  dos  centros

educativos,  no  anuncio  publicado  na  súa  páxina  web  o  día  21  de  marzo,  da

responsabilidade de garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso,

suspender a actividade docente os días 22 e 23 de marzo de 2017 por pasar a alerta

declarada a un nivel superior”, (publicada no BOPG número 93 do 30 de marzo de 2017),

teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 4ª do 21.04.2017- ao darlle resposta á pregunta 6932 sobre o mesmo tema e

formulada polos/as memos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 4242, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de  dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “o número de persoas que está a cubrir a Xunta de Galicia

a  través  da  convocatoria  de  axudas  dirixida  ao  alumnado  que  non  cumpre  os

requisitos  para  solicitar  as  bolsas  do  ministerio  para  estudos  postobrigatorios

universitarios e non universitarios en Galicia”, (publicada no BOPG número  63 do 9 de

febreiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo  de 2017,  teño  a  honra  de enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

ás preguntas 7467 a 7473 sobre similar tema.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 4425,  formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “a  valoración  do  Goberno  galego  respecto  da

convocatoria de contratos-programa nos centros educativos para o curso académico

2016-2017”,  (publicada  no  BOPG  número   63  do  9  de  febreiro  de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A  información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  ao  Parlamento  de  Galicia  na

comparecencia  número  9122  a  petición  propia  do  conselleiro  de  Cultura,  Educación  e

Ordenación Universitaria sobre balance da actividade educativa en Galicia, na sesión plenaria

do 20-21 de xuño de 2017, na que se avaliou a evolución e a adaptación por parte dos centros

dos  contratos-programas  cos  datos  referidos  ao  curso  2016/2017  como un  dos  piares  do

sistema educativo galego.”

O que lle  remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5342, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de  dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da realización de

actividades  con  contido  claramente  machista  nos  centros  de  ensino  de  Galicia”,

(publicada no BOPG número  75 do 1 de  marzo de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  ao  Parlamento  de  Galicia  en

resposta por escrito á pregunta con número 5334 e publicada no BOPG número 117, á que

nos remitimos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5551, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de  dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da ampliación

da oferta de formación profesional na Costa da Morte, especificamente no referido

aos estudos vinculados aos  sectores agropecuario,  forestal,  hostaleiro  e  mariño”,

(publicada no BOPG número  75 do 1 de  marzo de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A oferta de FP en cada comarca de Galicia depende directamente da demanda existente.

Ao final de cada curso faise un estudo pormenorizado da matrícula, para facer un proxecto

da oferta de cara ao curso seguinte.

Neste estudo,  que se elabora directamente cos centros educativos de secundaria e FP,

analízase,  ademais  da  demanda,  as  necesidades  económica  e  empresariais  da  súa

contorna, para adecuar así a oferta á demanda existente.

Polo tanto, a oferta de formación profesional na Costa da Morte está e estará confeccionada

tendo en conta estas variables e a realidade existente.

Tendo en conta que existe un número mínimo de alumnado demandante para cada ciclo, así

como a dispersión  poboacional  de  Galicia,  nos  últimos anos  deuse un impulso  a  FP a

distancia  e  a  FP modular,  para  a  compatibilidade total  dos  estudos de FP co lugar  de

residencia ou coa actividade laboral. 
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A oferta actual de FP en Galicia non está pensada para cubrir as máximas necesidades

posibles e ao maior  número de poboación,  tanto coa modalidade presencial  como coas

modalidades semipresenciais ou a distancia.

En ningún momento da nosa historia como autonomía, a aposta pola formación profesional

en Galicia foi tan clara, tanto en incremento de número de prazas, como en modalidades, en

oferta formativa, en recursos e en instalacións.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5966, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo

López  e  don  Luis  Manuel  Álvarez  Martínez,  sobre “a  valoración  da  Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das consecuencias para os

universitarios galegos dos cambios introducidos polo Goberno central no sistema de

concesión de bolsas estatais”, (publicada no BOPG número  79 do 8 de marzo de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 5355 sobre similar tema e formulada polos/as mesmos/as  deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 6380, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo

López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego

respecto do ofrecemento de colaboración da Deputación Provincial da Coruña e do

Concello de Betanzos para a rehabilitación do parque do Pasatempo”, (publicada no

BOPG número  84 do 16 de  marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación  formulada  pola  Consellería  de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demande esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 5336 sobre similar tema.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en Pleno  número: 6931,  formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  don Luis Manuel Álvarez Martínez e

dona María de la Concepción Burgo López, sobre “o traslado pola Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria aos pais e ás direccións dos centros educativos,

no anuncio publicado na súa páxina web o día 21 de marzo,  da responsabilidade de

garantir o normal funcionamento dos centros ou, se é o caso, suspender a actividade

docente  os  días  22  e  23  de  marzo  de  2017  por  pasar  a  alerta  declarada  a  un  nivel

superior”, (publicada no BOPG número  92 do 29 de  marzo de 2017), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demande  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión  4ª  do  21.04.2017-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  6932  sobre  o  mesmo  tema  e

formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle  remito para  o seu coñecemento e inserción no Boletín  Oficial  do  Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 9543, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e

outros/as deputados/as do mesamo grupo, sobre “o mantemento polo Goberno galego na

actualidade  do  compromiso  de  creación  do  Museo  da  Romanización  de  Galicia”,

(publicada no BOPG número  125 do 8 de  xuño de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 4ª do 1.12.2016 ao darlle resposta á pregunta 514 sobre similar tema.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 10847, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles

Cuña  Bóveda,  sobre “as  razóns  da  demora  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Ordenación  Universitaria  na  publicación  da  información  referida  aos  lugares  de

realización das probas das oposicións para a función pública docente do ano 2017”,

(publicada  no BOPG número  137  do 29  de  xuño  de 2017),  convertida  en pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación formulada pola  Consellería de  Cultura,  Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A data de publicación de localidades e centros foi o 14.6.17, dentro dun proceso ordinario de

convocatoria de oposicións que en ningún caso variou con respecto a procesos anteriores.

Recalcar ademais que Galicia, a diferenza doutras CC.AA, realiza convocatorias de oposición

simultáneas tanto de mestres como de profesorado de secundaria, o que levou neste 2017 a

coordinar a 15.000 opositores, sen que isto supuxese ningún tipo de alteración.”

O que lle  remito para  o seu coñecemento e inserción no Boletín  Oficial  do  Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 10846, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles

Cuña  Bóveda,  sobre “as  razóns  da  demora  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Ordenación  Universitaria  na  publicación  da  información  referida  aos  lugares  de

realización das probas das oposicións para a función pública docente do ano 2017”,

(publicada  no BOPG número  137  do 29  de  xuño  de 2017),  convertida  en pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación formulada pola  Consellería de  Cultura,  Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A data de publicación de localidades e centros foi o 14.6.17, dentro dun proceso ordinario de

convocatoria de oposicións que en ningún caso variou con respecto a procesos anteriores.

Recalcar ademais que Galicia, a diferenza doutras CC.AA, realiza convocatorias de oposición

simultáneas tanto de mestres como de profesorado de secundaria, o que levou neste 2017 a

coordinar a 15.000 opositores, sen que isto supuxese ningún tipo de alteración.”

O que lle  remito para  o seu coñecemento e inserción no Boletín  Oficial  do  Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 5354,  formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción

Burgo  López  e  don  Luis  Manuel  Álvarez  Martínez,  sobre “as  consecuencias  para  os

estudantes galegos das modificacións introducidas polo Goberno central no sistema

de  concesión  de  bolsas  universitarias  estatais,  as  achegas  económicas  que  ten

realizar o Goberno galego para palialas e a garantía da equidade e a igualdade de

condicións nos actuais sistemas estatal e autonómico”, (publicada no BOPG número

76 do 2 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período  de  sesións  xaneiro-xullo  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación  formulada  pola  Consellería  de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 5355 sobre similar tema e formulada polos/as mesmos/as  deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 6381, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de  dona María de la Concepción Burgo

López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación co estado en que se topa o

parque  do  Pasatempo,  de  Betanzos,  así  como  o  ofrecemento  de  colaboración  da

Deputación Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos para ese fin, a decisión que

vai adoptar ao respecto, as actuacións previstas para evitar a súa perda e o estado de

tramitación  do  expediente  para  a  súa  declaración  como  ben  de  interese  cultural”,

(publicada no BOPG número  84 do 16 de  marzo de 2017),  convertida  en pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demande esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta á

pregunta 5336 sobre similar tema.”

O que lle  remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 8566,  formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de  dona Paula Vázquez Verao e outros/as

deputados/as do mesamo grupo,  sobre “a  situación na que se atopa a  inclusión do

henge  de  Lavandeira,  situado  no  concello  de  Xove,  no  Catálogo  do  Patrimonio

Cultural de Galicia como xacemento arqueolóxico, as previsións do Goberno galego

respecto da solicitude á empresa construtora da vía de alta capacidade da Costa da

Morte da restitución do espazo ao estado anterior ás obras, así como a data prevista

para  habilitar  o  mencionado  catálogo  para  consulta  en  liña  de  xeito  interactivo”,

(publicada no BOPG número  113 do 11 de  maio de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 8567 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  13516, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles

Cuña Bóveda, sobre “o número de prazas de mestre de educación especial creadas dende

2008 e o seu reparto en centros públicos e concertados”, (publicada no BOPG número 168

do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión 4ª  do 14.09.2017- ao darlle  resposta á pregunta 13514,  sobre o mesmo tema e

formulada polas mesmas deputadas”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  19716, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e

don  Abel  Fermín  Losada  Álvarez,  sobre  “os  datos  referidos  ao  desenvolvemento  do

-Programa de  impostos  cero  no medio  rural-,  dirixido  a  fixar  poboación nese  medio  e

dinamizar as zonas menos poboadas da comunidade autónoma, así como a valoración do

Goberno galego respecto dos resultados acadados coa súa implantación”,  (publicada no

BOPG  número  212  do  16  de  novembro  de  2017),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:

“O programa -Impostos Cero no Rural-  ten como obxectivo favorecer ao medio rural a través da

política fiscal da Xunta que consiste en eliminar os impostos autonómicos cando a actividade se

produce  neste  eido.  Trátase  de  mobilizar  terras  en  desuso,  aumentar  a  competitividade  das

explotacións xa existentes e fixar poboación no medio rural.

O programa iniciouse en 2016 coa eliminación dos impostos para as transmisións de solo rústico,

as  transmisións  totais  ou  parciais  de  explotacións  agrarias  e  para  as  agrupacións  de  fincas

rústicas.

En 2017 a Xunta ampliou este programa á adquisición da vivenda habitual no eido rural.  Isto

supón a exención do ITP e de AXD pola compra dunha vivenda para uso habitual para mozos,

persoas con discapacidade e familias numerosas. 

Esta medida aplícase en 3.500 parroquias galegas que teñen un grao de urbanización de ZPP

(Zonas Pouco Poboadas), o que permite aplicala en aproximadamente o 94% do territorio galego.

O obxectivo é claro:

Fixar poboación no rural

E para iso, optamos por aplicar esta medida nas zonas con pouca poboación, utilizando para iso

os criterios de Eurostat.
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Nos orzamentos para 2018, a Xunta reforza esta aposta con incentivos fiscais para aqueles que

xeren actividade económica e contribúan a dinamizar o medio rural con deducións fiscais (IRPF e

Patrimonio)  para  as  persoas  que  invistan  en  terras  e  bens  rústicos  que  se  atopen

desaproveitados;  e con deducións para as persoas que invistan nunha Sociedade de Xestión

Forestal.

Dende a súa posta en marcha o programa ten resultados moi positivos pois permitiu, como dixo o

Conselleiro  de  Facenda  no  Parlamento  de  Galicia,  que  máis  de  22.500  persoas  se  teñan

beneficiado deste programa de impostos cero no rural.

Indicar, por último, que o padrón municipal non é unha competencia autonómica, senón que é

unha competencia municipal”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  20051, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de don  Xosé  Luís  Bará  Torres  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “o balance do comité de seguimento dos

investimentos  do  Estado  en  Galicia  no  ano  2017,  as  xuntanzas  levadas  a  cabo  e  a

avaliación  que  realizou,  así  como as  medidas  adoptadas polo  Goberno  galego  para  o

cumprimento dos compromisos orzamentarios”, (publicada no BOPG número 212 do 16 de

novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  pola  conselleira  de  Infraestruturas  e

Vivenda en resposta á interpelación número 22234, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario,  que foi  incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o día 6 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  20069, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as razóns da demora do Goberno galego na construción

dun novo CEIP en Vilalonga, no concello de Sanxenxo”, (publicada no BOPG número

215 do 22 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería  de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:

“Este estancamento comeza no ano 2006, cando se planifica a posta en marcha dun novo

CEIP en Vilalonga, Sanxenxo, quedando aprazado ata anos despois.

A  finais  de  2009,  retomouse  a  elaboración  dunha  planificación  axustada  á  realidade

aprobando un programa de necesidades para un centro de 6 unidades de infantil e 12 de

primaria, encargando a redacción do proxecto básico.

No transcurso da elaboración deste proxecto básico do centro por parte da Xunta, o concello

de Sanxenxo viuse afectado polo plan de ordenación do litoral, o que levou a realizar unha

serie de adaptacións no planeamento urbanístico.

Isto levou a ter que desbotar a idea inicial do centro e o proxecto de execución inmediata.

No 2012, a Xunta remite ao concello de Sanxenxo a solicitude de concesión da licenza de

obra para o novo CEIP en Vilalonga, xunto cunha copia do proxecto básico. 

A superficie onde se prevía a construción do colexio resultou afectada polo POL, debido á

existencia dun regato que atravesaba a parcela municipal, que obrigaba a cualificación da

zona máis próxima ao regato como zona verde.
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Esta afección, esixiu ampliar o ámbito previsto inicialmente e desenvolver un plan especial

de dotacións e infraestruturas da zona E69B en Revel (Vilalonga, Sanxenxo), que tiña por

finalidade adaptar as necesidades derivadas na nova ordenación derivada da aprobación do

POL, e polo tanto fixar uns novos parámetros urbanísticos.

A nova ordenación derivada da servidume de  afección  modificou a  parcela  inicialmente

cedida para o centro, de xeito que parte dos novos terreos necesarios para levar a cabo a

actuación  eran  de  titularidade  privada,  polo  que  o  concello  tivo  que  desenvolver  as

actuacións previas para a obtención dos terreos mediante expropiación.

A finais do pasado mes de xaneiro de 2018, o concello de Sanxenxo aprobou en pleno a

disposición definitiva dos terreos tras a rectificación catastral.

Nos orzamentos deste 2018 existe unha partida de 300.000 € destinada á elaboración do

novo proxecto do centro, como se fai en todos os casos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/03/2018 15:34:19
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  21092, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e dona Luca Chao

Pérez, sobre “a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á entrada e

saída de persoas mozas de Galicia nos últimos sete anos e as políticas que está a levar

a cabo para  a  súa  permanencia  no  territorio  galego,  así  como para  o retorno das

emigradas”, (publicada no BOPG número 227 do 15 de decembro de 2017), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

Consellería de Infraestruturas e Vivenda e a Secretaría Xeral da Emigración, que ten o

seguinte contido:

“A Secretaría Xeral da Emigración conta con dúas liñas para facilitar o retorno e a inserción

laboral dos galegos residentes no exterior e en especial dos mozos.

Ofertamos aos galegos universitarios  residentes no extranxeiro  a posibilidade de adquirir

unha especialización académica de mestrado nunha universidade galega, coa finalidade que

amplíen  a  súa  formación  e  adquiran  competencias  e  habilidades  que  favorezan  a  súa

inserción laboral e futuro profesional en Galicia e que a sociedade galega se enriqueza cos

coñecementos  e  experiencias  profesionais  internacionais  que  aporten  estes  galegos  con

formación universitaria.

Promovemos o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega

das  persoas  galegas  retornadas,  subvencionando  os  gastos  que  produce  o  seu

establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios

traballadores de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado co fin de favorecer

o retorno a Galicia.

A maiores  contamos  cunha  liña  de  axudas  extraordinarias  e  non  periódicas  dirixidas  a

emigrantes galegos/as retornados/as para facer fronte aos gastos extraordinarios derivados

do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia

Indicar,  dende  a  perspectiva  do  Conselleiro  de  Economía,  Emprego  e  Industria  que  as

políticas activas de emprego e de impulso ao emprendemento e ao talento están ao servizo
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das persoas que decidan desenvolver á súa actividade profesional en Galicia. Neste sentido,

cómpre mencionar que os incentivos á contratación e a prol do autoemprego convocados

para 2018 inclúen un aumento do 25% no caso dos emigrantes retornados.

Xa por último, indicar que no relativo á vivenda, cabe salientar que todas as axudas da Xunta

de Galicia en materia de vivenda están dispoñibles para os mozos, xa que non existe ningún

tipo de diferenciación por idade.

Ademais, existen vivendas de promoción pública en alugueiro reservadas para menores de

35 anos e aloxamentos protexidos en alugueiro para menores de 35 anos e maiores de 65.

Indicar tamén que o Plan estatal de Vivenda 2018-2021, aprobado no mes de marzo, prevé

axudas específicas para mozos para o alugueiro ou adquisición de vivenda. E incrementarase

nun 25% o importe das axudas de rehabilitación para os mozos, sempre dentro dos límites e

coas condicións que establece o Plan estatal de Vivenda.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 12808, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Carlos  Enrique  López  Crespo  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións de Portos de Galicia en

relación  á  reparación  dos  danos  nas  infraestruturas  portuarias  galegas  causados

polas inclemencias meteorolóxicas”, (publicada no BOPG número  156 do 2 de  agosto

de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  no  seo  da

Comisión 8ª, a través das dúas comparecencias que, a petición propia, deu o presidente do

ente público Portos de Galicia, o pasado 24 de outubro de 2017 (5746) e o 16 de marzo de

2018 (25957). Remitímonos ao alí exposto.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 12924, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  César  Manuel  Fernández  Gil  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o balance do calendario de Feiras do

Libro de Galicia a celebrar en 2017”, (publicada no BOPG número  158 do 4 de  agosto de

2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:

“O calendario das Feiras de Galicia incluíu en 2017 un total de 16 citas nas catro provincias

galegas  (Verín,  Ferrol,  Santiago  de Compostela,  Lugo,  O Porriño,  Ourense,  Redondela,

Ribeira,  Vigo,  Rianxo,  Mondoñedo,  A Coruña,  Ponteareas,  Viveiro,  Foz  e  Monforte  de

Lemos), a cifra máis elevada na última década. O Goberno galego ampliou dous encontros

respecto do pasado ano co fin de impulsar o comercio interior editorial e de enriquecer a

programación de actividades de dinamización da lectura no conxunto do territorio. 

E para impulsar o comercio exterior, a Xunta de Galicia apoiou, un ano máis, a participación

do libro e da literatura galegas nas principais citas internacionais do ámbito da edición: as

feiras do libro de Buenos Aires, Frankfurt, Guadalaxara (México) e de Boloña. Ademais, a

Consellería de Cultura e Educación recuperou no 2017 a participación da industria galega

do libro na principal cita da edición no Estado español: Liber.

Nestas feiras, a Xunta de Galicia puxo ao dispor do sector editorial galego un stand para a

exhibición de novidades editoriais e para a realización de reunións comerciais, ademais de

apoiar  a  realización de actividades de difusión do libro  e  da literatura  galega e  mais  a
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asistencia a  estas  citas de recoñecidos escritores e  escritores  do noso sistema literario

actual.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 12926, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as políticas do Goberno galego de apoio ao libro e a

literatura galega”, (publicada no BOPG número  158 do 4 de  agosto de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A resposta a esta iniciativa sobre principais actuacións que está a impulsar o Goberno galego

para a mellora do sector editorial, así como de apoio á literatura e á dinamización da lectura, foi

ofrecida polo  secretario  xeral  de  Cultura na Comisión 4ª,  de  Educación e  Cultura en dúas

ocasións, ao contestar á pregunta 2745 con data 9 de febreiro de 2017 e  ao dar resposta á

pregunta 6502 con data 18 de maio de 2017. Remitímonos ao alí exposto.”

O que lle  remito para  o seu coñecemento e inserción no Boletín  Oficial  do  Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 12930, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria destinada ao fomento e a dinamización da Lectura”, (publicada

no BOPG número  158 do 4 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,

a  contestación  formulada  pola  Consellería  de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A resposta a esta pregunta sobre principais actuacións que está a impulsar o Goberno galego

para a mellora do sector editorial, así como de apoio á literatura e á dinamización da lectura, foi

ofrecida polo  secretario  xeral  de  Cultura  na Comisión 4ª  de Educación e  Cultura  en dúas

ocasións, ao dar resposta á pregunta  2745 con data 9 de febreiro e á pregunta 6502 con data

18 de maio de 2017.”

O que lle  remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 13030, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Teresa Egerique Mosquera e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “as  iniciativas  impulsadas  pola  Consellería  de

Cultura, educación e Ordenación Univeristaria destinadas a situar o libro e a literatura no

mercado exterior e dar a coñecer no ámbito internacional o traballo levado a cabo polos

principais axentes do noso sistema literario”, (publicada no BOPG número  158 do 4 de

agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola  Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  que ten o seguinte

contido:

“A resposta a esta iniciativa foi ofrecida polo secretario xeral de Cultura na Comisión 4ª de

Educación e Cultura en resposta á pregunta 13029 con data 16.11.2017, á que nos remitimos.”

O que lle  remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 13293, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  César  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre “os  proxectos  desenvolvidos  en  Galicia  no  eido

educativo  cos  fondos  derivados  do  denominado  "superávit  de  responsabilidade”,

(publicada  no  BOPG número  165  do  30  de  agosto  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a

honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A resposta a esta pregunta sobre obras en infraestruturas educativas a través do fondo de

superávit de responsabilidade foi ofrecida en varias ocasións ao Parlamento de Galicia, tanto

polo propio conselleiro na comparecencia a petición propia número 18707 -tratada na sesión

plenaria do 4.12.2017-, como polo secretario xeral técnico ao dar resposta á pregunta número

5651 no seo da Comisión 4ª do 14.09.2017”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta  oral  en  Pleno  número:  14222,  formulada polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data prevista pola Xunta de Galicia para dotar ao

Ateneo de Ourense dun local definitivo”, (publicada no BOPG número 165 do 30 de agosto de

2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións

setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta por

escrito ás preguntas con números 7400 e 4035 e publicadas no BOPG números 143 e 145, de

datas 10 e 13 de xullo de 2017, ás que nos remitimos”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta  con resposta oral  en  Pleno  número:  15064,  formulada polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,  a iniciativa de  dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego

para garantir a consolidación, conservación e accesibilidade da torre medieval de Sande,

no concello de Cartelle”,  (publicada no BOPG número  174 do 13 de  setembro de 2017),

convertida en pregunta con resposta escrita  por  finalización do período de sesións setembro-

decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A Xunta non é propietaria do ben e polo tanto, non pode ser responsable da súa rehabilitación e

conservación, sendo o seu único papel o de velar polo seu cumprimento por parte dos propietarios

e facilitar apoio técnico, e así aparece establecido na lexislación vixente.

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural pode requerir aos propietarios a adopción das medidas

necesarias para o cumprimento das obrigas de conservación e protección para asegurar a súa

integridade e evitar a súa perda, destrución ou deterioro, pero nunca actuar con cartos públicos en

bens de carácter privado.

Cómpre ter en conta que a expropiación forzosa require dunha xustificación do interese público e

social do ben.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 15292, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Carlos  Enrique  López  Crespo  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os medios humanos e materias dos que

dispón a Consellería do Mar para o control do furtivismo”, (publicada no BOPG número

174  do  13  de   setembro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

para así  dar  cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 8ª do 25.01.2018- pola secretaria xeral técnica da Consellería do Mar ao facilitar

os datos na comparecencia 6736 en materia de loita contra o furtivismo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 15354, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Carlos  Enrique  López  Crespo  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “os  beneficios  que  vai  aportar  e  o

contido concreto do �Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de Galicia�

publicado por unha das investigadoras do Intecmar”, (publicada no BOPG número  174

do 13 de  setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 8ª do 16.02.2018- pola  directora do Intecmar ao darlle resposta á pregunta 22691

sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 16709, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “as  previsións  da  Xunta  de  Galicia

respecto  da  asunción  da  totalidade  das  competencias  en  materia  de  ensinanzas

musicais regradas”,  (publicada no BOPG número  182 do 27 de  setembro de 2017),

convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións

setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:

“A resposta a esta iniciativa foi ofrecida polo secretario xeral técnico na Comisión 4ª de

Educación e Cultura do 11.10.2017 en resposta á pregunta 16708, á que nos remitimos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 16908, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo

López  e  don  Luis  Manuel  Álvarez  Martínez,  sobre “as  previsións  da  Consellería  de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da escavación e estudo do

castro da Piringalla, na cidade de Lugo”, (publicada no BOPG número  182 do 27 de

setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de  sesións  setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación  formulada  pola  Consellería  de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“O castro denominado Agra dos Castros, situado no barrio da Piringalla da cidade de Lugo,

foi localizado no ano 2007 durante as obras de abastecemento municipal de auga a dita

cidade.  Como consecuencia  do  seu achado  leváronse  a  cabo  unha  serie  de  sondaxes

arqueolóxicas que permitiron documentar a secuencia estratigráfica do sector do poboado

castrexo afectado polas obras e asemade definir a estrutura do seu sistema defensivo.

Na  actualidade  o  xacemento  arqueolóxico  ten  a  condición  de  ben  catalogado  xa  que

aparece recollido  no PXOM de Lugo (aprobado parcialmente  DOG 16.05.2011),  no que

ademais se marca un ámbito de protección integral e outro de respecto, polo que desde o

punto de vista legal a súa conservación e protección está garantida ante posibles afeccións

de carácter antrópico.

En  canto  a  súa  situación  catastral,  o  referido  xacemento  arqueolóxico  esténdese  sobre

varias parcelas que son propiedade privada.

As sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 2007, promovidas por Aguas de la Cuenca del

Norte  S.A,  permitiron  documentar  a  secuencia  arqueolóxica  do  poboado  e  o  sistema

defensivo a base de varios fosos (3 na zona oriental e 2 na zona oposta).
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Porén o  xacemento  está moi  alterado,  e atravesado por  varias  conducións de auga do

abastecemento municipal da cidade, polo que a súa musealización non parece aconsellable

por parte dos técnicos de Patrimonio, xa que o espazo arqueolóxico está moi fragmentado e

alterado.

Dado que a  súa conservación e protección está  garantida  e  que ademais  se  trata  dun

xacemento moi alterado e atravesado por varias conducións de auga do abastecemento

municipal  da cidade,  a súa posible posta en valor  non parece aconsellable,  e a posible

intervención sobre este xacemento arqueolóxico non se considera prioritario dentro das liñas

de actuación desta consellería, tendo en conta ademais os 18.000 castros rexistrados en

Galicia.

En calquera  caso é unha reserva arqueolóxica  para futuros  programas de investigación

científica  que  poda  promover  a  universidade,  o  concello  a  través  do  seu  servizo  de

arqueoloxía ou outro organismo, coa colaboración da Xunta, como pasa en todos os casos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta  con resposta oral  en  Pleno  número:  20050,  formulada polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luís  Bará  Torres  e

outros/as deputados/as  do mesmo grupo,  sobre “o balance do comité  de seguimento dos

investimentos do Estado en Galicia no ano 2017 e as medidas adoptadas polo Goberno

galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios”, (publicada no BOPG número

211 do 15 de novembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período  de  sesións  setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  pola  conselleira  de  Infraestruturas  e

Vivenda en resposta á interpelación número 22234, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario,  que foi  incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o día 6 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 20071, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de  dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as razóns da demora do Goberno galego na construción

dun novo CEIP en Vilalonga, no concello de Sanxenxo”, (publicada no BOPG número

215  do  22  de   novembro  de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

para así  dar  cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“Este estancamento comeza no ano 2006, cando se planifica a posta en marcha dun novo

CEIP en Vilalonga, Sanxenxo, quedando aprazado ata anos despois.

A  finais  de  2009,  retomouse  a  elaboración  dunha  planificación  axustada  á  realidade

aprobando un programa de necesidades para un centro de 6 unidades de infantil e 12 de

primaria, encargando a redacción do proxecto básico.

No transcurso da elaboración deste proxecto básico do centro por parte da Xunta, o concello

de Sanxenxo viuse afectado polo plan de ordenación do litoral, o que levou a realizar unha

serie de adaptacións no planeamento urbanístico.

Isto levou a ter que desbotar a idea inicial do centro e o proxecto de execución inmediata.

No 2012, a Xunta remite ao concello de Sanxenxo a solicitude de concesión da licenza de

obra para o novo CEIP en Vilalonga, xunto cunha copia do proxecto básico. 

A superficie onde se prevía a construción do colexio resultou afectada polo POL, debido á

existencia dun regato que atravesaba a parcela municipal, que obrigaba a cualificación da

zona máis próxima ao regato como zona verde.

Pàxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/424914
21/03/2018 15:33

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 1

4c
73

d9
6-

eb
38

-7
7e

4-
06

33
-2

9b
f0

46
40

b8
7

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
21/03/2018 15:34:00

91614



Esta afección, esixiu ampliar o ámbito previsto inicialmente e desenvolver un plan especial

de dotacións e infraestruturas da zona E69B en Revel (Vilalonga, Sanxenxo), que tiña por

finalidade adaptar as necesidades derivadas na nova ordenación derivada da aprobación do

POL, e polo tanto fixar uns novos parámetros urbanísticos.

A nova ordenación derivada da servidume de  afección  modificou a  parcela  inicialmente

cedida para o centro, de xeito que parte dos novos terreos necesarios para levar a cabo a

actuación  eran  de  titularidade  privada,  polo  que  o  concello  tivo  que  desenvolver  as

actuacións previas para a obtención dos terreos mediante expropiación.

A finais do pasado mes de xaneiro de 2018, o concello de Sanxenxo aprobou en pleno a

disposición definitiva dos terreos tras a rectificación catastral.

Nos orzamentos deste 2018 existe unha partida de 300.000 € destinada á elaboración do

novo proxecto do centro, como se fai en todos os casos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta  con resposta oral  en  Pleno  número:  21470,  formulada polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,

sobre “as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das

condicións  exixidas  na  normativa  vixente  na  actividade  que  se  está  a  desenvolver  no

vertedoiro  de  Miramontes,  na  parroquia  de  Grixoa,  no  concello  de  Santiago  de

Compostela”, (publicada no BOPG número  229 do 19 de decembro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017,

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

2ª  do  22.03.2018-  pola  directora  xeral  de  Calidade  Ambiental  e  Cambio  Climático  ao  darlle

resposta á pregunta 22753 sobre o mesmo tema e formulada polos mesmos deputados.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 21491, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e dona Luca

Chao Pérez, sobre “a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos á

emigración das persoas galegas máis novas na procura de oportunidades laboráis, o

seu impacto e as medidas previstas para atender as dificultades de inserción laboral

das persoas retornadas, así como a súa proposta para facilitar o acceso á vivenda da

mocidade”, (publicada no BOPG número  230 do 20 de  decembro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de

Economía,  Emprego  e  Industria,  Consellería  de  Infraestruturas  e  Vivenda  e  a

Secretaría Xeral da Emigración, que ten o seguinte contido:

“A Secretaría Xeral da Emigración conta con dúas liñas para facilitar o retorno e a inserción

laboral dos galegos residentes no exterior e en especial dos mozos.

Ofertamos aos galegos universitarios residentes no extranxeiro a posibilidade de adquirir

unha especialización académica de mestrado nunha universidade galega, coa finalidade que

amplíen  a  súa  formación  e  adquiran  competencias  e  habilidades  que  favorezan  a  súa

inserción laboral e futuro profesional en Galicia e que a sociedade galega se enriqueza cos

coñecementos e experiencias profesionais  internacionais  que aporten estes galegos con

formación universitaria.

Promovemos  o  autoemprego  e  a  actividade  emprendedora  na  Comunidade  Autónoma

galega  das  persoas  galegas  retornadas,  subvencionando  os  gastos  que  produce  o  seu

establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios

traballadores  de  sociedades  laborais  ou  cooperativas  de  traballo  asociado  co  fin  de

favorecer o retorno a Galicia.

A maiores  contamos  cunha  liña  de  axudas  extraordinarias  e  non  periódicas  dirixidas  a

emigrantes galegos/as retornados/as para facer fronte aos gastos extraordinarios derivados

do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia
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Indicar,  dende  a  perspectiva  do  Conselleiro  de  Economía,  Emprego  e  Industria  que  as

políticas activas de emprego e de impulso ao emprendemento e ao talento están ao servizo

das persoas que decidan desenvolver á súa actividade profesional en Galicia. Neste sentido,

cómpre mencionar que os incentivos á contratación e a prol do autoemprego convocados

para 2018 inclúen un aumento do 25% no caso dos emigrantes retornados.

Xa por último, indicar que no relativo á vivenda, cabe salientar que todas as axudas da

Xunta de Galicia en materia de vivenda están dispoñibles para os mozos, xa que non existe

ningún tipo de diferenciación por idade.

Ademais, existen vivendas de promoción pública en alugueiro reservadas para menores de

35 anos e aloxamentos protexidos en alugueiro para menores de 35 anos e maiores de 65.

Indicar tamén que o Plan estatal de Vivenda 2018-2021, aprobado no mes de marzo, prevé

axudas  específicas  para  mozos  para  o  alugueiro  ou  adquisición  de  vivenda.  E

incrementarase nun 25% o importe das axudas de rehabilitación para os mozos, sempre

dentro dos límites e coas condicións que establece o Plan estatal de Vivenda.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 21469, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,

sobre “as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das

condicións  exixidas  na  normativa  vixente  na  actividade  que  se  está  a  desenvolver  no

vertedoiro de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela,

o resultado das inspeccións realizadas e a súa opinión ao respecto”, (publicada no BOPG

número  230 do 20 de decembro de 2017),  convertida en pregunta con resposta  escrita  por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao previsto  no artigo  157 do Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,  que

ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

2ª  do  22.03.2018-  pola  directora  xeral  de  Calidade  Ambiental  e  Cambio  Climático  ao  darlle

resposta á pregunta 22753 sobre o mesmo tema e formulada polos mesmos deputados.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 13292, formulada polo Grupo

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  César  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre “os  proxectos  desenvolvidos  en  Galicia  no  eido

educativo  cos  fondos  derivados  do  denominado  "superávit  de  responsabilidade”,

(publicada  no  BOPG número  166  do  31  de  agosto  de  2017),  convertida  en  pregunta  con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a

honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A resposta a esta pregunta sobre obras en infraestruturas educativas a través do fondo de

superávit de responsabilidade foi ofrecida en varias ocasións ao Parlamento de Galicia, tanto

polo propio conselleiro na comparecencia a petición propia número 18707 -tratada na sesión

plenaria do 4.12.2017-, como polo secretario xeral técnico ao dar resposta á pregunta número

5651 no seo da Comisión 4ª do 14.09.2017”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14223, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Noela  Blanco  Rodríguez  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a dotación, por parte da Xunta de Galicia,

dun local  definitivo  de  titularidade pública  para o  Ateneo de  Ourense”,  (publicada  no

BOPG número  167 do 1 de  setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,

a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta

por escrito ás preguntas con números 7400 e 4035 e publicadas no BOPG números 143 e 145,

de datas 10 e 13 de xullo de 2017, ás que nos remitimos”.

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 15063, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,  a iniciativa de  dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego

para garantir a consolidación, conservación e accesibilidade da torre medieval de Sande,

no concello de Cartelle, o seu réxime patrimonial actual e as súas previsións respecto do

requirimento de responsabilidades polo seu estado, así como a avaliación da idoneidade de

planificar traballos para a súa restauración, conservación e posta en valor”, (publicada no

BOPG número  175 do 14 de  setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para

así  dar  cumprimento  ao previsto  no artigo  157 do Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a

contestación formulada pola  Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

“A Xunta non é propietaria do ben e polo tanto, non pode ser responsable da súa rehabilitación e

conservación, sendo o seu único papel o de velar polo seu cumprimento por parte dos propietarios

e facilitar apoio técnico, e así aparece establecido na lexislación vixente.

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural pode requerir aos propietarios a adopción das medidas

necesarias para o cumprimento das obrigas de conservación e protección para asegurar a súa

integridade e evitar a súa perda, destrución ou deterioro, pero nunca actuar con cartos públicos en

bens de carácter privado.

Cómpre ter en conta que a expropiación forzosa require dunha xustificación do interese público e

social do ben.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 20070, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de

los  Ángeles  Cuña  Bóveda,  sobre “as  razóns  da  demora  do  Goberno  galego  na

construción dun novo CEIP en Vilalonga, no concello de Sanxenxo”,  (publicada no

BOPG número  215 do 22 de  novembro de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de

enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de  Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“Este estancamento comeza no ano 2006, cando se planifica a posta en marcha dun novo

CEIP en Vilalonga, Sanxenxo, quedando aprazado ata anos despois.

A  finais  de  2009,  retomouse  a  elaboración  dunha  planificación  axustada  á  realidade

aprobando un programa de necesidades para un centro de 6 unidades de infantil e 12 de

primaria, encargando a redacción do proxecto básico.

No transcurso da elaboración deste proxecto básico do centro por parte da Xunta, o concello

de Sanxenxo viuse afectado polo plan de ordenación do litoral, o que levou a realizar unha

serie de adaptacións no planeamento urbanístico.

Isto levou a ter que desbotar a idea inicial do centro e o proxecto de execución inmediata.

No 2012, a Xunta remite ao concello de Sanxenxo a solicitude de concesión da licenza de

obra para o novo CEIP en Vilalonga, xunto cunha copia do proxecto básico. 

A superficie onde se prevía a construción do colexio resultou afectada polo POL, debido á

existencia dun regato que atravesaba a parcela municipal, que obrigaba a cualificación da

zona máis próxima ao regato como zona verde.
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Esta afección, esixiu ampliar o ámbito previsto inicialmente e desenvolver un plan especial

de dotacións e infraestruturas da zona E69B en Revel (Vilalonga, Sanxenxo), que tiña por

finalidade adaptar as necesidades derivadas na nova ordenación derivada da aprobación do

POL, e polo tanto fixar uns novos parámetros urbanísticos.

A nova ordenación derivada da servidume de  afección  modificou a  parcela  inicialmente

cedida para o centro, de xeito que parte dos novos terreos necesarios para levar a cabo a

actuación  eran  de  titularidade  privada,  polo  que  o  concello  tivo  que  desenvolver  as

actuacións previas para a obtención dos terreos mediante expropiación.

A finais do pasado mes de xaneiro de 2018, o concello de Sanxenxo aprobou en pleno a

disposición definitiva dos terreos tras a rectificación catastral.

Nos orzamentos deste 2018 existe unha partida de 300.000 € destinada á elaboración do

novo proxecto do centro, como se fai en todos os casos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 21090, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e dona Luca

Chao Pérez, sobre “a avaliación do Goberno galego respecto dos datos referidos á

entrada e saída de persoas mozas de Galicia nos últimos sete anos e as políticas que

está a levar a cabo para a súa permanencia e retorno ao territorio galego”, (publicada

no BOPG número  226 do 14 de  decembro de 2017), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de

enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego

e  Industria,  Consellería  de  Infraestruturas  e  Vivenda  e  a  Secretaría  Xeral  da

Emigración, que ten o seguinte contido:

“A Secretaría Xeral da Emigración conta con dúas liñas para facilitar o retorno e a inserción

laboral dos galegos residentes no exterior e en especial dos mozos.

Ofertamos aos galegos universitarios residentes no extranxeiro a posibilidade de adquirir

unha especialización académica de mestrado nunha universidade galega, coa finalidade que

amplíen  a  súa  formación  e  adquiran  competencias  e  habilidades  que  favorezan  a  súa

inserción laboral e futuro profesional en Galicia e que a sociedade galega se enriqueza cos

coñecementos e experiencias profesionais  internacionais  que aporten estes galegos con

formación universitaria.

Promovemos  o  autoemprego  e  a  actividade  emprendedora  na  Comunidade  Autónoma

galega  das  persoas  galegas  retornadas,  subvencionando  os  gastos  que  produce  o  seu

establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios

traballadores  de  sociedades  laborais  ou  cooperativas  de  traballo  asociado  co  fin  de

favorecer o retorno a Galicia.

A maiores  contamos  cunha  liña  de  axudas  extraordinarias  e  non  periódicas  dirixidas  a

emigrantes galegos/as retornados/as para facer fronte aos gastos extraordinarios derivados

do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia
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Indicar,  dende  a  perspectiva  do  Conselleiro  de  Economía,  Emprego  e  Industria  que  as

políticas activas de emprego e de impulso ao emprendemento e ao talento están ao servizo

das persoas que decidan desenvolver á súa actividade profesional en Galicia. Neste sentido,

cómpre mencionar que os incentivos á contratación e a prol do autoemprego convocados

para 2018 inclúen un aumento do 25% no caso dos emigrantes retornados.

Xa por último, indicar que no relativo á vivenda, cabe salientar que todas as axudas da

Xunta de Galicia en materia de vivenda están dispoñibles para os mozos, xa que non existe

ningún tipo de diferenciación por idade.

Ademais, existen vivendas de promoción pública en alugueiro reservadas para menores de

35 anos e aloxamentos protexidos en alugueiro para menores de 35 anos e maiores de 65.

Indicar tamén que o Plan estatal de Vivenda 2018-2021, aprobado no mes de marzo, prevé

axudas  específicas  para  mozos  para  o  alugueiro  ou  adquisición  de  vivenda.  E

incrementarase nun 25% o importe das axudas de rehabilitación para os mozos, sempre

dentro dos límites e coas condicións que establece o Plan estatal de Vivenda.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación  coa pregunta  con resposta  oral  en  Comisión  número:  13726,  formulada  polo

Grupo  Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Abel  Fermín  Losada

Álvarez  e don José Manuel Pérez Seco, sobre “a participación de Galicia na elaboración

dos  proxectos  presentados  polo  goberno  de  España  para  obter  fondos  do  Plan

Juncker”,  (publicada  no BOPG número  166  do 31  de   agosto  de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica (Igape), con motivo do debate da pregunta 22044 que tivo lugar na sesión do 15 de

febreiro de 2018 da Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

turismo-2018-03-15?part=91dfb694-d31b-4a40-b295-8d3a42d28104&start=138.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 12807, formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Carlos Enrique López Crespo e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os danos causados polos temporais

nas  infraestruturas  portuarias  de  Portos  de  Galicia  e  o  estado  actual  das  obras

acometidas, en especial en Corme e A Guarda, así como, as previsións de Portos de

Galicia destiandas a solucionar os problemas de inseguridade nos portos afectados”,

(publicada no BOPG número  157 do 3 de  agosto de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  do  Mar,  que  ten  o

seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  no  seo  da

Comisión 8ª, a través das dúas comparecencias que, a petición propia, deu o presidente do

ente público Portos de Galicia, o pasado 24 de outubro de 2017 (5746) e o 16 de marzo de

2018 (25957). Remitímonos ao alí exposto.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 15291, formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Carlos Enrique López Crespo e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os medios humanos e materias dos que

dispón a  Consellería  do Mar  para o control  do furtivismo,  o  tipo de colaboración

existente con outras administracións neste ámbito e o orzamento destinado para ese

fin”,  (publicada  no  BOPG  número   175  do  14  de   setembro  de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 8ª do 25.01.2018- pola secretaria xeral técnica da Consellería do Mar ao facilitar

os datos na comparecencia 6736 en materia de loita contra o furtivismo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 15353, formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Carlos Enrique López Crespo e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os beneficios que vai aportar para o

traballo diario do Intecmar o �Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de

Galicia� publicado por unha das investigadoras dese instituto, así como o seu contido

concreto”, (publicada no BOPG número  175 do 14 de  setembro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 8ª do 16.02.2018- pola  directora do Intecmar ao darlle resposta á pregunta 22691

sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  22419, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorezo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a opinión do Goberno galego en relación coas

condicións de venda dos billetes para bicicletas en Renfe e a súa intención de impulsar

a iniciativa EuroVelo Atlántico”,  (publicada no BOPG número 243 do 19 de xaneiro de

2018),  teño a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de Mobilidade en

resposta á pregunta oral en Comisión número 22418, de similar contido e formulada polo

mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 22

de marzo de 2018, á que nos remitimos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  22539, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga e

don Raúl  Fernández Fernández,  sobre  “o cronograma de actuación que está a valorar  a

Xunta de Galicia para converter a VAP Brión-Noia en autovía, as súas previsións respecto

das características técnicas que vai ter e a realización do proxecto e obra, así como os

datos referidos aos investimentos que se van levar a cabo e a posibilidade da súa posta en

servizo no ano 2022”, (publicada no BOPG número 243 do 19 de xaneiro de 2018), teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“A vía de altas prestacións Brión-Noia ten unha lonxitude de 18 quilómetros, que se estenden

desde  o  final  da  autovía  Santiago-Brión  (quilómetro  11)  ata  o  final  da  propia  vía  de  altas

prestacións (quilómetro 29).

O pasado 11 de decembro de 2017 licitouse o contrato de servizos para a redacción do proxecto

construtivo  correspondente  á  primeira  fase  para  a  conversión  en  autovía  da  vía  de  altas

prestacións Brión-Noia: Conversión en autovía do Corredor CG-1.5, Brión - Noia. Treito I: p.q.

11+000 -21+000.  Conta cun orzamento de preto de 253.000 € e un prazo de 18 meses para

redactar  o  proxecto  construtivo,  incluído  o  trámite  de  información  pública.  As  características

técnicas, tendo en conta que se trata de executar un desdobramento, virán definidas polo trazado

actual.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  22572, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da oferta por

Renfe na actualidade dun servizo integral de ferrocarril para Galicia e as demandas que vai

realizar  ao  Goberno  central  en  relación  co  transporte  ferroviario  da  provincia  de

Pontevedra  e  as súas  conexións coa Coruña,  Ourense e  Madrid”,  (publicada  no BOPG

número 243 do 19 de xaneiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería  de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Coa incorporación das novas infraestruturas en abril de 2015, o número de usuarios no Eixe

Atlántico ferroviario foise incrementando ano a ano, o que demostra a boa acollida deste servizo

por parte daqueles.

Do mesmo xeito, desde ese ano, o 2015, o número de conexións entre Pontevedra e Vilagarcía

de Arousa e Ourense melloraron, oscilando entre 15 e 21 servicios ao día.

Con todo,  e  a pesar  de que se trata  dunha competencia estatal,  desde a Xunta de Galicia

seguirase a traballar no eido das súas competencias, demandando que se continúe coa mellora

dos servizos e a oferta de bonos ao ritmo que as demandas e as necesidades dos cidadáns o

requiran.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 22856, formulada polo Grupo Parlamentario dos

Socialistas  de Galicia,  a  iniciativa  de don Luis  Manuel  Álvarez Martínez e  outros/as deputados/as  do

mesmo  grupo,  sobre  “os  datos  referidos  ao  expediente,  tramitación  e  execución  do  proxecto

construtivo  denominado  �-Acondicionamento  da  LU-710  p.q.  0+000-4+500-”,  (publicada  no  BOPG

número 247 do 25 de xaneiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157 do Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A Axencia Galega de Infraestruturas ten detectado a necesidade de acondicionar a estrada LU-710 no seu

tramo inicial, comprendido entre o p.q. 0+000 (na localidade de Baralla) e o p.q. 4+500 (próximo ao enlace

coa  A-6).   En  concreto,  e  principalmente,  no  relativo  ao  ensanche  da  plataforma  existente  e  as

modificacións do trazado en curvas ou en rasante.

Co fin de dar resposta a esta necesidade, o 8 de agosto de 2017 adxudicouse o contrato para a redacción

do proxecto construtivo: Acondicionamento da LU-710 p.q. 0+000- 4+500, de clave LU/17/103.10, por un

importe de 21.659,00 € (IVE incluído).

Os  datos  relativos  a  este  contrato  publicáronse  na  Plataforma  de  Contratos  Públicos  de  Galicia,  en

cumprimento do disposto no artigo 8.1.a, da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á

información pública e bo goberno, e o artigo 13.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo

goberno.

A data de hoxe continúan os traballos de redacción do dito proxecto construtivo. Estes traballos consisten,

en síntese, na reformulación do anterior proxecto Acondicionamento da estrada LU-710. Treito Baralla (p.q.

0+000) – Enlace A-6 (p.q. 4+500) para adaptalo a un ancho de plataforma que permita compatibilizar a

actuación cunha orografía moi complicada, de maneira que a súa execución resulte viable. 

Logo de finalizar a redacción do documento presentaráselle ao Concello de Baralla co fin de que poida

realizar as observacións e manifestacións que estime convenientes. ”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo

co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/375449
13/03/2018 15:03

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 5

97
74

97
7-

bf
45

-2
bd

2-
08

65
-e

ce
cd

36
df

1b
1

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/03/2018 15:03:54

91650



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/03/2018 15:03:54

91651



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23163, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as actuacións previstas polo Goberno

galego en  relación  coas  diferencias  que existen  nos prezos  da  Liña  de  transporte

ferroviario Avant  Ourense-Santiago-A Coruña,  a súa opinión referida á garantía dos

dereitos das persoas usuarias, a incidencia que ten nelas a frecuencia horaria actual,

así  como as  restricións  de  uso  dos  bonos  vixentes  e  as  demandas  realizadas  ao

Goberno central ao respecto”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018),

teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de Mobilidade en

resposta á pregunta oral en Comisión número 26283, sobre o mesmo asunto (o transporte

ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña) e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 22 de marzo

de 2018, á que nos remitimos.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23842, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de

Galicia para arranxar as deficiencias estruturais existentes e evitar as incidencias que

se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo”, (publicada no BOPG número

252 do 2 de febreiro de 2018),  teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda , que ten o seguinte contido:

“A Xunta mantén unha atención permanente sobre o funcionamento deste servizo ferroviario

e tenlle trasladado ao Ministerio de Fomento e á propia operadora Renfe a necesidade de

garantir  que  os  veciños  das  comarcas  de  Ferrol,  Ortegal  e  A Mariña  teñan  servizos

ferroviarios competitivos e acordes coas súa necesidades.

O 8 de maio do pasado ano celebrouse unha xuntanza entre representantes da Xunta,

Renfe e os concellos destas comarcas para abordar a situación desta liña ferroviaria,  a

situación dos seus servizos e as actuacións a levar a cabo para a súa mellora. A raíz desta

xuntanza, Renfe presentou un plan de actuación que foi trasladado aos distintos concellos e

que supón investimentos por importe de preto de 4 millóns de euros.

Ademais, acordouse a constitución dun grupo de traballo con representantes dos concellos,

de Renfe e do propio Goberno galego que celebrou a súa primeira xuntanza o pasado mes

de decembro.

 Esa reunión serviu para propor melloras no mantemento da infraestrutura e limpeza de

andéns, estacións e vías, así como para que os concellos trasladasen as súas demandas en

relacións con modificacións de horarios. Unha vez revisadas esas propostas, o obxectivo é
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sometelas  á  consideración  de  todas  as  partes  nunha  próxima xuntanza  dese  grupo  de

traballo, reunión que a Xunta xa ten solicitado, e que se convocará en breve.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24076, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Consellería de Cultura,

Educación  e  Ordenación  Universitaria  respecto  do  peche  da  escola  unitaria  de

Pedroso no CRA de Narón, a súa posición en relación coa creación nela dunha liña de

Primaria para permitir o seu mantemento, así como a súas intencións no referido á

proposta  formulada  pola  Rede  Galega  de  Educación  e  Desenvolvemento  Rural”,

(publicada no BOPG número 252 do 2 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación  formulada  pola Consellería   de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“Para determinar as unidades e os postos de traballo de profesorado de educación infantil,

primaria  e  de  especialistas  nos  centros  docentes  públicos,  incluídas  os  colexios  rurais

agrupados, séguense estritamente as normas xerais sobre catálogos de postos de traballo

dos centros públicos, fixadas no acordo asinado pola conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria e as organizacións sindicais o 8 de xuño de 2007.

Calquera actuación nesta materia respecta as ditas normas xerais e aplícase atendendo aos

datos  de  matrícula  dos  respectivos  centros  educativos,  segundo  constan rexistrados  en

XADE (xestión administrativa da educación).

No presente caso, unha vez rematado o proceso de admisión de alumnado para o curso

2017/18, e sen prexuízo das posibles incorporacións que se poidan producir fóra de prazo,

por traslados, etc., o CRA de Narón está catalogado pola Orde do 6 de xullo de 2017 (DOG

núm. 141, do 26 de xullo) no curso 2017/18 cun total de 7 unidades de educación infantil e 3

unidade de educación primaria, e a seguinte distribución:

Narón: 3 unidades de educación infantil.
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O Val: 2 unidades de educación infantil e 3 de educación primaria.

Pedroso: 1 unidade de educación infantil.

Sedes: 1 unidade de educación infantil.

Concretamente no edificio sito en Pedroso (As Congostas) figura o seguinte número de

alumnos/as de educación infantil:

2017/18 Educación infantil

           4 º      5º       6º

Alumnado 0 1 8

En canto a dotación docente (segundo o catálogo), o CRA dispón dun total de 17 profesores:

9 de infantil;  3 de primaria; 1 filoloxía inglesa;  1, de educación musical;  1 de educación

física; 1 de pedagoxía terapéutica; e 1 orientador.

Na actualidade, na aula do Pedroso hai un grupo mixto de educación infantil integrado por

un alumno de 5 e 8 alumnos de 6º, cunha dotación docente adecuada e suficiente para

garantir a calidade da educación que reciben. 

Polo tanto, contestando as cuestións formuladas, puntualizar, que nun sentido estrito non

estamos ante a escola unitaria do Pedroso, senón ante unha unidade de educación infantil

que forma parte do CRA de Narón. 

Ademais, non hai ningunha intención previa de pechar esta aula, nin ningunha outra aula nin

centro, as modificacións que se producen no número de unidades educativas é o resultado

da necesaria adaptación ao número de alumnos que haxa que escolarizar.

En canto ao que sucederá no curso 2019/20, dicir que cando remate o proceso de admisión

de alumnado, á vista dos datos de matrícula, na orde anual que adoita publicarse no mes de

xullo ou agosto, adoptaranse, de ser o caso, as modificacións das unidades e dos postos de

traballo docentes que correspondan, de acordo coas normas xerais de catálogo e como se

fai en calquera outro caso.
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Ademais, para aplicar estas normas xerais hai que ter en conta que un CRA é un único

centro,  con unidades de educación infantil  e primaria en distintas localidades,  e que en

función das circunstancias concretas, valorarase no seu momento a solución máis adecuada

para garantir a correcta escolarización do alumnado.

A importancia que se lle  atribúe ás escolas unitarias,  aos centros rurais  agrupados e á

educación  de  calidade  no  medio  rural,  ponse  de  manifesto  no  o  criterio  seguido  pola

Administración educativa no período 2009/10 – 2017/18, isto é, manter abertas todas as

escolas que conten con seis  (6)  alumnos matriculados,  considerando un número menor

inadecuado incluso pedagoxicamente, nunha clara aposta da Xunta polo ensino no ámbito

rural e por manter os centros docentes no entorno dos rapaces e contribuír dende o eido

educativo ao arraigo da poboación no medio rural.

Na  Subdirección  Xeral  de  Centros,  responsable  neste  eido,  non  se  ten  constancia  da

recepción da proposta da que se fala.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24190, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de don  José  Luís  Rivas  Cruz  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as condicións da cesión á Xunta de Galicia

da Casa Gótica situada na rúa da Cerca, en Betanzos e as razóns da súa elección entre os

primeiros para seren rehabilitados, entre os dez que posúe a Consellería de Infraestruturas

e Vivenda no casco histórico da vila”, (publicada no BOPG número 252 do 2 de febreiro de

2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O inmoble ao que se fai referencia na iniciativa foi cedido ao Instituto Galego da Vivenda e Solo a

título gratuíto. O Instituto Galego da Vivenda e Solo é o propietario único do dito inmoble, que se

está a rehabilitar e no que se obterán 2 vivendas e 1 local comercial.

A día de hoxe están licitadas ou contratadas as obras de rehabilitación de todos os inmobles que

son propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo en Betanzos, salvo os tres situados na rúa

Cortaduría, que se prevén licitar proximamente.

Ademais, a Xunta destinará 500.000 euros á adquisición de novos inmobles no conxunto histórico

de Betanzos para a súa posterior rehabilitación no marco do programa Rexurbe, para o que o 12

de xaneiro realizou unha oferta pública de adquisición á que se poden presentar ofertas ata o 22

de abril”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24239, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de

Galicia para arranxar as deficiencias estruturais existentes e evitar as incidencias que

se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo”, (publicada no BOPG número

257 do 9 de febreiro de 2018),  teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda , que ten o seguinte contido:

“A Xunta mantén unha atención permanente sobre o funcionamento deste servizo ferroviario

e tenlle trasladado ao Ministerio de Fomento e á propia operadora Renfe a necesidade de

garantir  que  os  veciños  das  comarcas  de  Ferrol,  Ortegal  e  A Mariña  teñan  servizos

ferroviarios competitivos e acordes coas súa necesidades.

O 8 de maio do pasado ano celebrouse unha xuntanza entre representantes da Xunta,

Renfe e os concellos destas comarcas para abordar a situación desta liña ferroviaria,  a

situación dos seus servizos e as actuacións a levar a cabo para a súa mellora. A raíz desta

xuntanza, Renfe presentou un plan de actuación que foi trasladado aos distintos concellos e

que supón investimentos por importe de preto de 4 millóns de euros.

Ademais, acordouse a constitución dun grupo de traballo con representantes dos concellos,

de Renfe e do propio Goberno galego que celebrou a súa primeira xuntanza o pasado mes

de decembro.

 Esa reunión serviu para propor melloras no mantemento da infraestrutura e limpeza de

andéns, estacións e vías, así como para que os concellos trasladasen as súas demandas en

relacións con modificacións de horarios. Unha vez revisadas esas propostas, o obxectivo é
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sometelas  á  consideración  de  todas  as  partes  nunha  próxima xuntanza  dese  grupo  de

traballo, reunión que a Xunta xa ten solicitado, e que se convocará en breve.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24413, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,  a iniciativa de dona Olalla Rodil  Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a actividade mineira da empresa Pizarras

Veira do Río,  S.L.  na parroquia de Santa María  Maior,  no concello de Mondoñedo,  as

denuncias da veciñanza referidas aos prexuízos que lles  está a  causar  e  as medidas

previstas polo Goberno galego ao respecto”,  (publicada no BOPG número 257 do 9  de

febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do  Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería   de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da Consellería

de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 24414 que tivo lugar na

sesión do 15 de febreiro de 2017 da Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

turismo-2018-03-15?part=91dfb694-d31b-4a40-b295-8d3a42d28104&start=4454 .”

O que  lle  remito  para  o  seu coñecemento  e  inserción  no  Boletín  Oficial  do  Parlamento  de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24425, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Xoaquín  María  Fernández

Leiceaga  e  outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  calendario  concreto

previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de transporte público de

viaxeiros por estrada, os procedementos de participación que vai desenvolver e as

actuacións  que  vai  levar  a  cabo  en  relación  coas  competencias  outras

administracións  para  a  coordinacións  dos  servizos,  así  como as  súas  intencións

respecto  da  continuación  co  modelo  anunciado  e  a  achega  dalgún  novo

financiamento adicional”,  (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018),

teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería  de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O pasado 12 de febreiro publicouse no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) o anuncio

da licitación do ‘Servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan de transporte

público de Galicia – Plan de transporte á demanda e proxectos de explotación resultantes,

cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do

programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT4 PI04.05. OE04.05.01’. Similar anuncio ao

que, de acordo coa normativa vixente, se publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 16

de febreiro.

Este traballo  divide Galicia  en cinco zonas de estudo nas que se avaliará con rigoroso

detalle as necesidades actuais e futuras da poboación. As zonas non coinciden con límites

administrativos, senón con áreas de influencia na organización do transporte. A estas cinco

zonas hai que engadir unha sexta que programará as liñas de percorrido interzonal ou de

longo percorrido.
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Nestes pregos recóllese a programación e os plans a levar a cabo. Neste sentido, está

prevista  a  realización  de  enquisas  e  entrevistas  en  cada  un  dos  concellos  de  Galicia.

Entrevistas ás que se lles confire en todo o prego unha especial relevancia.

Ademais  levarase  a  cabo  un  proceso  de  participación  pública  para  que  calquera

Administración,  colectivo  ou  particular  poida facer  as  achegas ao  novo Plan Transporte

Público de Galicia que considere oportunas, co obxectivo de acadar un documento útil para

satisfacer as necesidades destes servizos nas próximas décadas.

Con esta accións, estase a cumprir as etapas necesarias para que Galicia dispoña do novo

mapa concesional a finais do ano 2019.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24429, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín Fernández Leiceaga e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto

do desenvolvemento do proceso para a contratación de novas liñas de transporte

público de viaxeiros por estrada coas garantías necesarias e, se é o caso, o estado

de tramitación das reclamacións presentadas”, (publicada no BOPG número 257 do 9

de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería  de  Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O proceso  de  licitación e  posta  en marcha  das  novas  liñas  de transporte  público  de

viaxeiros por estrada (tanto das adxudicadas a mediados de 2017 como das adxudicadas a

principios  de  2018),  foi  realizado  con  todas  as  garantías  necesarias  e  respectando

escrupulosamente o previsto na lexislación vixente. En concreto, adxudicáronse seguindo o

procedemento de adxudicación directo participativo que establece a Lei 2/2017, do 8 de

febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

Tal e como indica artigo 77 da Lei 2/2017, os anteproxectos de explotación de servizos de

transporte obxecto de adxudicación directa sometéronse a información pública.

Durante este trámite, as empresas e demais interesados, en xeral, puideron formular as

alegacións que consideraron oportunas en relación co contido do anteproxecto.

Logo de analizar as alegacións presentadas, a Administración redactou os correspondentes

proxectos de explotación dos servizos.
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O  procedemento  non  só  respecta  plenamente  as  previsións,  tanto  da  normativa

comunitaria como da normativa interna de aplicación, senón que incluso se constitúe cun

carácter máis participativo do que estas normas prevén.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24431, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Xoaquín  María  Fernández

Leiceaga e dona María Luisa Pierres López, sobre “o desenvolvemento dalgún proceso

de colaboración co Concello de Santiago de Compostela, con anterioridade ao levado

a cabo para a contratación de novas liñas de transporte  público de viaxeiros por

estrada,  a  incidencia  que  vai  ter  este  nese  concello  e,  se  é  o  caso,  o  estado de

tramitación das reclamacións presentadas”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de

febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Os  proxectos  ‘XG516:  Lugo-Lalín-Pontevedra-Vigo,  con  anexos’  e  ‘XG517:  A Coruña-

Santiago de Compostela-Pontevedra-Vigo-Fisterra, con anexos’ adxudicáronse seguindo o

procedemento de adxudicación directo participativo que establece a Lei 2/2017, do 8 de

febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. Este procedemento garante

tanto a posibilidade de que calquera interesado poida participar durante a tramitación dos

proxectos  de  explotación,  como  que  as  empresas  interesadas  poidan  concorrer  á

formulación de ofertas para a súa prestación. Polo tanto, trátase dun procedemento que non

só respecta plenamente as previsións, tanto da normativa comunitaria como da normativa

interna de aplicación, senón que incluso se constitúe cun carácter máis participativo do que

estas normas prevén.

A través desta participación recibíronse diferentes alegacións, entre elas, as do Concello de

Santiago de Compostela. Con base no anterior, redactáronse os proxectos de explotación,

que unha vez adxudicados non só manteñen as relacións de tráfico preexistentes, senón

que as incrementaron alí onde era posible.
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Neste mesmo sentido, os novos contratos garanten a participación dos seus contratistas no

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, consolidando aínda máis a continuidade das

vantaxes que este supón para as persoas usuarias.

 Finalmente, cómpre agardar que logo da implantación levada a cabo o 12 de febreiro, se

disporá dunha ampla información referente á demanda de cada unha das expedicións, o que

facilitará igualmente o avance nos próximos traballos de planificación que se desenvolverán

nos próximos meses.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24618, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de dona  Paula  Vázquez  Verao  e  don  Luís  Villares

Naveira, sobre “os criterios seguidos para a concesión das axudas convocadas, para o ano

2017,  para o fomento do emprego a través de programas de cooperación no eido das

entidades sen ánimo de lucro,  as razóns da demora na súa resolución,  así  como dos

recortes levados a cabo nas destinadas ás asociacións que traballan na integración laboral

das persoas con síndrome de Down e a data prevista para a súa convocatoria para o ano

2018”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación  formulada  pola Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  que  ten  o

seguinte contido:

“As  cuestións  relativas  ás  políticas  activas  de  emprego  e  nomeadamente  aos  programas  de

cooperación con entidades sen ánimo de lucro, foron atendidas na intervención da secretaria xeral

de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta

25393 que tivo lugar na sesión do 9 de marzo e 2018 da Comisión 5º de Sanidade, Política Social

e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-03-09?part=3e96477d-1cb3-46fd-99cd-fa3c861d689f&start=6278”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24672, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de

Galicia  para  arranxar  as  deficiencias  estruturais  existentes  e  evitar  as  incidencia

producidas o día 29 de xaneiro de 2017 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo”, (publicada

no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda , que ten o seguinte

contido:

“A Xunta mantén unha atención permanente sobre o funcionamento deste servizo ferroviario

e tenlle trasladado ao Ministerio de Fomento e á propia operadora Renfe a necesidade de

garantir  que  os  veciños  das  comarcas  de  Ferrol,  Ortegal  e  A Mariña  teñan  servizos

ferroviarios competitivos e acordes coas súa necesidades.

O 8 de maio do pasado ano celebrouse unha xuntanza entre representantes da Xunta,

Renfe e os concellos destas comarcas para abordar a situación desta liña ferroviaria,  a

situación dos seus servizos e as actuacións a levar a cabo para a súa mellora. A raíz desta

xuntanza, Renfe presentou un plan de actuación que foi trasladado aos distintos concellos e

que supón investimentos por importe de preto de 4 millóns de euros.

Ademais, acordouse a constitución dun grupo de traballo con representantes dos concellos,

de Renfe e do propio Goberno galego que celebrou a súa primeira xuntanza o pasado mes

de decembro.

 Esa reunión serviu para propor melloras no mantemento da infraestrutura e limpeza de

andéns, estacións e vías, así como para que os concellos trasladasen as súas demandas en

relacións con modificacións de horarios. Unha vez revisadas esas propostas, o obxectivo é
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sometelas  á  consideración  de  todas  as  partes  nunha  próxima xuntanza  dese  grupo  de

traballo, reunión que a Xunta xa ten solicitado, e que se convocará en breve.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25168, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez ,

sobre “a situación actual do proxecto de construción dunha redonda na intercesión

da estrada PO-552, Tui-A Guarda, coa estrada PO-350 que comunica con Pexegueiro

e Tebra, no concello de Tomiño, o calendario de actuacións e a data prevista para a

súa posta en servizo”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería  de  Infraestruturas

e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da

seguridade viaria no contorno de treito de concentración de accidentes (TCA) na estrada

PO-552,  puntos  quilométricos  58+300  a  61+400  e  68+500  a  69+900,  ten  por  obxecto

mellorar  a  seguridade  viaria  en  varios  treitos  da  PO-552  que  presentan  un  carácter

periurbano ou de travesía, con edificacións dispersas nas marxes, así como numerosas

incorporacións e interseccións ao longo do percorrido.

As  actuacións  desenvolveranse  no  tramo  comprendido  entre  a  glorieta  do  acceso  a

Figueiró  e  a  parroquia  de  Sobrada.  Tamén  incluirán,  aínda  que  está  fóra  dos  tramos

cualificados como treitos de concentración de accidentes,  unha mellora da intersección

existente na PO-350 no punto quilométrico 71+000.

 A Axencia Galega de Infraestruturas publicou no Diario Oficial de Galicia do 12 de xaneiro

de  2018  o  trámite  de  información  pública  deste  proxecto.  O  prazo  para  presentar

alegacións rematou o pasado 23 de febreiro. Nestes momentos estanse a avaliar as ditas
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alegacións para a aprobación do trámite de información pública e a posterior aprobación

definitiva do trazado.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25323, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  dona  Olalla  Rodil  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o protocolo que está a aplicar a Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en situacións de alerta meteorolóxica por

neve e xeadas para determinar o mantemento ou suspensión da actividade dos centros de

ensino”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que

ten o seguinte contido:

“O  Protocolo  interno  de  actuación  ante  fenómenos  meteorolóxicos  adversos  foi  posto  en

coñecemento do Consello da Xunta de Galicia o 10/02/2011.

A Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación Universitaria  non deriva ‘nas empresas de

transporte a decisión última de recoller ou non o alumnado’, nin tampouco deriva ‘nas dirección

dos centros a súa abertura ou suspensión das aulas’.

Tales  decisións  son  adoptadas  pola  Comisión  de  Alertas  cando  a  información  meteorolóxica

dispoñible así o esixe. Non obstante, o protocolo vixente dota ás direccións dos centros e ás

empresas  transportistas  da  capacidade  suficiente  para  adoptar  inmediatamente  determinadas

medidas  de  seguridade  naquelas  localidades  nas  que  a  evolución  posterior  do  fenómeno

provoque un empeoramento das condicións que poida comprometer a seguridade do alumnado e

do profesorado do centro.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25394, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio

Torrado Quintela, sobre “Sobre as razóns do Goberno galego para demorar no ano 2017, en

relación con outros anos, a publicación da orde de axudas do programa de cooperación

coas entidades sen ánimo de lucro para o fomento do emprego das persoas mozas, os

criterios seguidos para a adxudicación destas axudas e as súas razóns para diminuír a

contía da concedida á asociación Down Galicia e as súas entidades asociadas, así como

as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a

honra de enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no artigo  157 do Regulamento  do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e

Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta iniciativa foi  atendida na intervención da secretaria xeral  de Emprego da Consellería de

Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 25393 que tivo lugar na sesión

do 9 de marzo e 2018 da Comisión 5º de Sanidade, Política Social e Emprego. 

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-03-09?part=3e96477d-1cb3-46fd-99cd-fa3c861d689f&start=6278 ”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25411, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre  “o prazo e as

actuacións previstas polo Goberno galego para arranxar as deficiencias e carencias que

presenta  en  materia  de  infraestruturas  e  de  persoal  o  Complexo  Hospitalario

Universitario de Ourense”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria

do 20.03.2018-  polo  Conselleiro  de Sanidade,  ao darlle  resposta á pregunta  23557,  sobre

similar tema”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25503, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  María  Dolores  Toja  Súarez  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “o estado de execución no que se atopa o

acordo parlamentario referido á realización dunha análise da viabilidade de crear un enlace

directo entre a autovía Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo, en dirección

Camariñas, as súas conclusión e as previsións do Goberno galego ao respecto”, (publicada

no  BOPG número  262 do  16 de febreiro  de 2018),  teño a  honra  de enviarlle,  para  así  dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería  de  Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia licitou o 31 de marzo de 2017 o contrato de servizo para a redacción do

proxecto construtivo da ‘Primeira fase da prolongación da Autovía da Costa da Morte, treito Santa

Irena-AC432’. O contrato adxudicouse o 24 de xullo de 2017 por un importe de 118.800,30 € (IVE

incluído), atopándose a día de hoxe en redacción.

En canto á posible incorporación dun enlace co polígono industrial de Vimianzo en dirección a

Camariñas, a data de hoxe estanse a elaborar as conclusións da análise de viabilidade da dita

incorporación.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/424902
21/03/2018 15:31

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

b1
c0

d4
7-

d8
38

-9
dd

5-
10

12
-c

64
c8

09
ad

a0
0

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
21/03/2018 15:31:53

91691



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/03/2018 15:31:53

91692



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25654, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do Bloque Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de don José Luis  Rivas  Cruz  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego

respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo actual e distribución da

poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo frear os danos que

ocasiona  ás  explotacións  agrarias  e  as  medidas  que  vai  impulsar  para  afrontalos”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería  de  Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda esta  iniciativa  xa  foi  facilitada no Parlamento  -na  sesión da

Comisión 7ª do 14.03.2018- pola directora xeral de Patrimonio Natural ao darlle resposta á

pregunta 25655 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25864, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e

outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “as medidas previstas polo Goberno

galego destinadas á mellora da rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 2ª do 22.03.2018- polo director de Augas de Galicia ao darlle resposta á pregunta

25862 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25944, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don David Rodríquez Estévez, sobre  “as razóns da

demora da Adif na reparación dos danos causados a consecuencia das obras do AVE nas

estradas do concello ourensán de Taboadela e as xestións levadas a cabo polo Goberno

galego diante do Ministerio de Fomento ao respecto”, (publicada no BOPG número 264 do 21

de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería   de

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A Axencia Galega de Infraestruturas é o órgano administrativo da Xunta de Galicia encargado de

xestionar integramente toda a infraestrutura viaria da Rede de Estradas da Comunidade Autónoma

Galega  (RAEGA).  En  concreto,  polo  concello  de  Taboadela  transcorre  a  estrada  OU-320,  de

titularidade  autonómica.  Ata  o  momento  nesta  estrada  non  se  materializaron  riscos  contra  a

seguridade viaria orixinados polas obras de construción do AVE. Tampouco se ten constancia de

danos  por  esta  causa,  de  maneira  que,  a  data  de  hoxe,  a  OU-320  atópase  nun  estado  de

conservación axeitado. 

Sinalar tamén que co obxecto de garantir a viabilidade da rede e evitar problemas de seguridade

viaria  ás  persoas  usuarias  da  vía,  a  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  realiza  as  operacións

ordinarias  de  conservación  e  mantemento  da  rede  autonómica  a  través  do  contrato  de

conservación ordinaria de estradas da provincia de Ourense.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/424900
21/03/2018 15:31

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 6

42
b9

9b
5-

49
72

-1
f8

8-
af

65
-3

e8
78

07
9f

45
1

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
21/03/2018 15:31:36

91697



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 21/03/2018 15:31:36

91698



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26267, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as razóns da demora da Consellería de

Sanidade na posta en marcha das medidas reflectidas no acordo parlamentario do 22 de

abril  de  2015  para  a  mellora  da  atención  sanitaria  á  doenza  da  endometriose,  as

actuacións levadas a cabo e as previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 264

do 21 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería  de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A Consellería de Sanidade ten postas en marcha as medidas definidas na proposición non de

lei aprobada por unanimidade pola Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, na

sesión celebrada o 22 de abril de 2015.

Na Consellería de Sanidade e no Servizo Galego de Saúde vense traballando para acadar

unha  atención  integral  de  calidade  á  saúde  das  mulleres,  seguindo  as  liñas  definidas  na

Estratexia SERGAS. Isto inclúe as actuacións que permitan dar resposta aos distintos aspectos

que precisa a atención integral ás mulleres con sospeita/diagnóstico de endometriose. 

En  todos  os  servizos  de  xinecoloxía  de  cada  EOXI,  existe  unha  consulta  específica  ou

integrada con outras enfermidades xinecolóxicas, que permite garantir unha atención de boa

calidade  ás  mulleres  con  sospeita/diagnóstico  de  endometriose,  adaptada  á  demanda

existente.

En cada unha delas establécese un circuíto asistencial, no que se inclúe a derivación a outras

unidades como son cirurxía ou esterilidade.

Consideramos que a atención que se está a prestar na actualidade é asumible cos recursos

dispoñibles, tendo en conta que esta patoloxía afecta a arredor do 10% das mulleres en idade

fértil e destas só o 25 % terán un grao IV.
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Tendo en conta que os hospitais de segundo e terceiro nivel da rede pública do Servizo Galego

de Saúde están capacitados para o tratamento multidisciplinar de casos complexos, non se

considera imprescindible a necesidade de crear as unidades multidisciplinares de momento.

Dende a Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade, a través da Escola Galega de

Saúde para Cidadáns,  no ano 2016,  organizáronse dúas actividades formativas en estreita

relación  con  esta  patoloxía,  dirixidas  a  pacientes  e  cidadanía  en  xeral:  Curso  titulado  -A

endometriose- e o Curso titulado -Muller e saúde-.

A Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade púxose a disposición da Asociación

querENDO  en  canto  á  difusión  de  calquera  iniciativa  de  formación  e  información  para  a

cidadanía sobre esta realidade, en concreto propúxose a posibilidade de realizar un Foro -O

experto responde- sobre este tema.

A -Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS)-

está a disposición de todas/os cidadáns/cidadás na web da Escola Galega de Saúde para

Cidadáns.

A través do portal É Saúde da Consellería de Sanidade, tamén se pode atopar esta guía, así

coma no espazo Cidadanía da páxina do Servizo Galego de Saúde.

Na reunión del Consello Reitor do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) do 20

de maio de 2016, tratouse a necesidade de promover a investigación sobre a endometriose.

Recollido textualmente na acta de dita reunión: baixo o punto -Fomento da Investigación sobre

endometriose-.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26535, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  opinión  do  Goberno  galego  respecto  do

desbordamento dunha das balsas relacionadas coa mina de cobre de Touro, as medidas

adoptadas para protexer os recursos medioambientais  afectados por  esas balsas,  así

como para evitar a súa afección no futuro e a posibilidade de garantir na actualidade o bo

estado dos recursos hídricos”, (publicada no BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018),

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería  de  Economía, Emprego

e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da Consellería

de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 26803 que tivo lugar na

sesión do 15 de febreiro de 2017 da Comisión 6º de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

turismo-2018-03-15?part=91dfb694-d31b-4a40-b295-8d3a42d28104&start=6738.”

O que  lle  remito  para  o  seu coñecemento  e  inserción  no  Boletín  Oficial  do  Parlamento  de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff 

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 26554, formulada polo Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas Cruz e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre "a valoración do Goberno galego e de 

Portos de Galicia en relación coa actuación de mellora levada a cabo na rúa Fernández 

Albor e a súa continuación ata o Paseo dos Areos na Pobra do Caramiñal, así como a 

situación de inseguridade viaria existente na zona de aparcamento no recheo portuario, 

e as previsións ao respecto", (publicada no BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018), teño 

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do 

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte 

contido: 

"A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da 

Comisión 88  do 16.03.2018- ao darlle resposta á pregunta 26553, sobre o mesmo tema e 

formulada polos/as mesmos/as deputados/as". 

O que Ile remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXITALMENTE) 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26663, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Martilde Begoña Rodríguez Rumbo

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, 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”, (publicada no BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación formulada  pola Axencia  de Turismo de Galicia, que ten o seguinte

contido:

“As incidencias detectadas  no concello do Pino dentro das actuacións que se están a realizar de

‘CONSERVACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. CAMIÑO FRANCÉS’

son as seguintes.

 1. SITUACIÓN.

Con respecto ás obras relacionadas co Concello do Pino, sitúanse no Camiño Francés

ao seu paso por dito concello.

  

Concello do Pino
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2.  ESTADO ACTUAL

 CONCELLO DO PINO

INCIDENCIA 1. 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 DO PINO.

A Axencia Galega de Turismo a través do contrato de ‘CONSERVACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO AO

SEU PASO POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. CAMIÑO FRANCÉS’, realiza a inspección

e  inventario  dos  cruces  cas  estradas  nacionais  e  da  nosa  comunidade  que  se  atopan  sen

sinalizar ou mal sinalizados co fin de colocar unha nova sinalización ou modificar a existente para

mellorar a seguridade viaria nos Camiños de Santiago.

O Ministerio de Fomento ten elaborados, consonte o acordado na Comisión de Seguridade dos

Camiños de Santiago en Galicia, promovida pola Delegación do Goberno en Galicia,  a creación

de seis pasos inferiores para garantir a seguridade dos peregrinos nos seguinte lugares da N 547

nos termos municipais do Pino (A Coruña) e Palas de Rei (Lugo).

Lugar     Concellos

PALAS            Palas de Rei

SALCEDA O Pino

CERCEDA O Pino

EMPALME O Pino

STA. IRENE O Pino

O BURGO O Pino

Os proxectos de obra xa está realizados e continua a súa tramitación por parte do Ministerio de

Fomento.
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INCIDENCIA  2.  REFORMA  DO  ALBERGUE,  SITO  EN  PEDROUZO,  ARCA  (O  PINO),  ÚLTIMO

ALBERGUE,  DO  CAMIÑO  FRANCÉS,  ANTES  DA  CHEGADA  A  SANTIAGO  E  DE  NULA

ACCESIBILIDADE UNIVERSAL.

O albergue de Arca – O Pino, con capacidade para 126 peregrinos, constrúese no ano 1993 e

ten polo tanto 25 anos de antigüidade; situado a carón da estrada nacional N-547 á súa entrada

no  núcleo  de  Arca,  concello  do  Pino.  Trátase  dunha  construción  de  nova  planta  nun  solar

aproximadamente rectangular  con forte pendente que vai  desde a estrada,  detrás da antiga

oficina de correos cara ao nacente. É o último albergue da rede pública antes de Santiago de

Compostela,  despois  da  incorporación  do  Camiño  Norte  e  Primitivo  en  Arzúa  e  Melide,

respectivamente,  polo  que  ten  unha  afluencia  significativa  de  peregrinos,  o  que  provoca  un

esgotamento máis rápido da vida útil dos materiais que conforman o edificio.

A edificación  de  planta  rectangular  distribúese  en  tres  plantas:  planta  baixa  (421,05m²)  cos

servizos básicos de acceso, sala, cociña, zona adaptada, dous dormitorios múltiples e aseos, un

dormitorio dobre; planta alta (388,11m2) con dous dormitorios múltiples, dous dormitorios dobres

e servizos hixiénicos sanitarios; e planta semisoto (167,40m²) sen uso.

O  albergue  de  Arca  (O  Pino)  conta  con  habitacións  e  baños  adaptados  para  persoas  con

mobilidade reducida.

Outras Deficiencias sinaladas na pregunta:

Deficiencia 1. Existencia de cruces moi perigosos, sen rutas alternativas 

A Axencia de Turismo de Galicia a través dos diferentes proxectos de rehabilitación de camiños

de Santiago ( Camiño Francés, Camiño Inglés, Camiño do Norte, Camiño Portugués, Camiño

Fisterra  Muxía...)  e  do contrato  de conservación  do  Camiño  de Santiago  ao  seu  paso  pola

Comunidade Autónoma de Galicia, está levando a cabo un estudo de todos os cruces perigosos

existentes (tanto de estradas nacionais, como da Xunta de Galicia e das diferentes Deputacións)

ao longo dos aproximadamente 1500 Km que compoñen a rede de Camiños de Santiago.

O obxectivo deste estudo é solucionar da forma máis axeitada posible, dende o punto de vista da

seguridade para os peregrinos e peóns, a seguridade do camiño ben instalando sinalización de

cruce, sinalización luminosa, sinalización de tramo común, sinalización de cruce perigoso... ou

propoñendo unha ruta alternativa sempre e cando sexa posible.
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Estas actuacións necesitan autorización da Dirección Xeral  de Patrimonio dado que en todo

caso, a sinalización de turismo adáptase á delimitación oficial.

Deficiencia 2. Deficiencia na sinalización do Camiño, con falta de homologación nalgúns tramos

do Camiño.

A Axencia de Turismo de Galicia a través dos diferentes proxectos de rehabilitación de camiños

de Santiago ( Camiño Francés, Camiño Inglés, Camiño do Norte, Camiño Portugués, Camiño

Fisterra  Muxía...)  e  do  contrato  de  conservación  do  camiño  de  Santiago  ao  seu  paso  pola

Comunidade Autónoma de Galicia, está levando a cabo a mellora da sinalización dos camiños

mediante a retirada das mouteiras en mal estado e colocando o modelo homologado de mouteira

en todos os camiños, a retirada de cunchas e frechas en mal  estado e fóra de situación polos

novos modelos homologados.

Deficiencia 3. Deficiente accesibilidade para persoas con diversidade funcional e/ou mobilidade

reducida, tanto no camiño como nos albergues públicos

Deficiencia 4. Albergues sen sinalización para as persoas con diversidade funcional

Contestando a ambas as dúas preguntas, investíronse 100.000€ nas obras de accesibilidade

integral. Remataron a inicios deste ano 2018.

Deficiencia 5. Na conectividade, cun 80% dos tramos galegos sen Wifi libre e aberta 

Todos os albergues da rede pública contan con wifi libre e aberta para os usuarios; a calidade da

conectividade varía en función da zona territorial na que se sitúe o albergue.

Deficiencia 6. Escaseza de fontes con auga potable, así como de bebedoiros para animais.

As fontes públicas son unha competencia municipal.

Deficiencia 7. Animais abandonados en tramos do camiño. 

Esta é unha competencia municipal. 

Deficiencia 8. Campañas de promoción non artelladas conxuntamente coas deputacións e os

concellos afectados

Turismo de Galicia  promove unha acción promocional  conxunta  de Galicia  e  do Camiño de

Santiago nas diversas feiras que participa e na edición de folletos e outros materiais. As Mesas 
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do Camiño que se realizan coas Deputacións e concellos de Pontevedra, Lugo e Ourense son o

lugar axeitado para traballar neste ámbito promocional, e en breve así se fará coa Deputación da

Coruña tras a xuntanza mantida o pasado mes de febreiro.

Deficiencia 9. Escaso apoio da Consellería de Cultura en determinados concellos por onde pasa

o camiño

Turismo de Galicia traballa xunto con esta Consellería en varias iniciativas a prol do Camiño e a

súa promoción, destacando o recentemente convocado Cultura no Camiño.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26700, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  da  Xunta  de  Galicia  en

relación  coa  situación  e  conflito  laboral  do  persoal  do  servizo  de  mantemento  e

seguridade industrial do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as actuacións

levadas a cabo ou previstas para intermediar na súa resolución, así como as que está a

aplicar  para  garantir  o  cumprimento  pola  empresa  adxudicataria  das  condicións  do

contrato”,  (publicada  no  BOPG  número  269  do  1  de  marzo  de  2018),  teño  a  honra  de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Sanidade, que  ten  o  seguinte

contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión 6ª do 15.03.2018- polo xerente do Sergas,  ao darlle resposta á pregunta 26701,

sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26816, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia , a iniciativa de don Julio Torrado Quintela, sobre “a

situación e estado actual da obra de Acisclo Manzano titulada María Pita en Azul, así

como a existencia de inventario, con localización precisa, das distintas obras de arte

radicadas  no  Complexo  Hospitalario  Universitario  da  Coruña”,  (publicada  no  BOPG

número 269 do 1 de marzo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería  de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“No momento no que se constatou a desaparición da obra de Acisclo Manzano titulada ‘María

Pita  en  Azul’,  procedeuse  a  realizar  as  investigacións  oportunas  e  a  denunciar  os  feitos

mediante denuncia na Comisaría de Policía da Coruña

O inventario das obras de arte da EOXI da Coruña coas súas localizacións é o seguinte:

Hospital Universitario A Coruña

1. ‘Vista de Riazor’. Juan Martínez de la Colina 1994. Sala de espera. Planta 11ª

2. ‘Soplo de vida o Anunciación Profana’. 1993. Felipe Criado. Sala de espera Planta 10ª

3. ‘La vida y el mar’. 1990. Xaime Quessada. Vestíbulo. Planta 9ª.

4. ‘A Coruña desde Oza’, 2011. Peteiro. Sala de espera Planta 8ª

5. ‘Vestigio’. Jose Luis Martínez 1995.Sala de espera. Planta 6ª

6. Escultura.’La Canaleja’. Margara Hernández. 1997. Vestíbulo. Planta 4ª

7. ‘Opera Bufa’. Rafael Ubeda.1998.Salón de Actos. Planta 4ª.

8. Golfo Ártabro. 2.002. Xaime Cabanas. Vestíbulo planta 4ª
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9. Escultura ‘Heroína en azul’. 1990. Acisclo Manzano. Vestíbulo. Planta baixa*.

Hotel de Pacientes

10. ‘Baño de Luz’ Jose Seijo Rubio 1928. Despacho de Xerencia. Planta baixa.

11. ‘Abstracto’. Alfonso Abelenda 1996. Vestíbulo. Planta baixa.

Hospital Teresa Herrera

12. ‘Maternidad’ Javier Correa Corredoira.1984. Vestíbulo. Planta Baixa

13. Escultura.’Maternidade’ Soledad Peralta.1987. Vestíbulo. Planta Baixa

Hospital Marítimo de Oza

14. Escultura .Ferreiro 1996. Vestíbulo. Planta Baixa

15. Mural.Chelin.1996. Techo de marquesina de acceso. Planta baixa.

16. ‘Naufragio’ Jaime Cabanas.1995. Vestíbulo. Planta 1ª

17. ‘Alegoría de Oza y el Fletan' 1995 Xoti de Luis. Vestíbulo. Planta 2ª

18. Escultura: Vigía. Soledad Penalta. 1994. Planta baixa.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27042, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Julio  Torrado  Quintela  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “a valoración da Xunta de Galicia en

relación coa redución do número de prazas de acceso á titulación de Medicina na

Universidade de Santiago de Compostela para o curso 2018-2019 e a súa opinión ao

respecto”,  (publicada no BOPG número 272 do 7 de marzo de 2018), teño a honra de

enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión

plenaria  do 20.03.2018- polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ao darlle resposta á interpelación 27038 sobre similar tema e formulada polos/as mesmos/as

deputados/as.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/449073
26/03/2018 13:05

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: b

03
a8

ab
2-

50
f9

-3
c8

9-
2a

28
-0

63
d8

a6
69

14
7

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
26/03/2018 13:05:17

91717



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/03/2018 13:05:17

91718



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27188, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona  Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións

levadas a cabo polo Goberno galego respecto das situacións denunciadas en relación

con Centro Penitenciario de Teixeiro no informe publicado polo Comité Europeo para a

Prevención da Tortura, así como as recomendacións reflectidas nel e o prazo previsto

para  a  realización  das  xestións  necesarias  para  a  transferencia  a  Galicia  das

competencias en materia de saúde penitenciaria”, (publicada no BOPG número 278 do 16

de marzo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería  de

Sanidade, que ten o seguinte contido:

“O Servizo Galego de Saúde presta a atención sanitaria requirida para os pacientes reclusos

en institucións penitenciarias con infección crónica polo virus da hepatite C, incluíndo nesa

atención  o  diagnóstico,  a  valoración  do  paciente,  indicación  de  tratamento  e  posterior

seguimento.

Esta situación queda perfectamente reflectida no Convenio de colaboración entre o Servizo

Galego  de  Sáude  e  Institucións  Penitenciarias  firmado  no  mes  de  abril  de  2016.  Nos

compromisos recollidos no citado texto establécese que o Servizo galego de Saúde pon a

disposición do centros penitenciarios ubicados na nosa Comunidade todos os seus medios e

dispositivos asistenciais, co fin de desenvolver a cooperación necesaria en relación a estes

pacientes reclusos infectados polo virus da hepatite C e co fin de colaborar no seguimento

destes pacientes.

Incluso antes da formalización do Convenio do mes de abril  de 2016, xa temos asistido e

tratado  pacientes  cos  recursos  asistencias  e  medicamentos  subministrados  por  parte  do

Servizo Galego de Saúde.
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Polo tanto, calquera usuario con hepatite C crónica que se atope en institucións penitenciarias

e susceptible de tratamento, ten garantida a atención sanitaria polos facultativos do Servizo

Galego de Saúde con experiencia no manexo desta enfermidade.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27683, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo previsto

polo  Goberno  galego  para  dotar  o  servizo  de  urxencias  do  Complexo  Hospitalario

Universitario de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais necesarios”,

(publicada no BOPG número 281 do 22 de marzo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así

dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería  de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria

do 20.03.2018- polo Conselleiro de Sanidade, ao darlle resposta á pregunta 27774, sobre o

mesmo tema e formulada pola mesma deputada”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27967, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo pola Xunta

de  Galicia  para  buscar  unha  saída  ao  conflito  laboral  do  persoal  do  servizo  de

mantemento e seguridade industrial do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,

e os mecanismos que está a empregar para o seguimento do cumprimento do prego de

condicións do contrato, así como para  avaliar a estimación do seu custo económico” ,

(publicada no BOPG número 281 do 22 de marzo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así

dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería  de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión 6ª do 15.03.2018- polo xerente do Sergas,  ao darlle resposta á pregunta 26701,

sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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