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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 28405 (10/POC-004564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación da comisión de seguimento da vía de
alta capacidade Costa Norte e, se é o caso, o prazo previsto para ese fin, así como os datos referidos
ao seu calendario de xuntanzas 91959

ı 28407 (10/POC-004565)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 8 máis
Sobre os investimentos levados a cabo durante a IX e a X lexislatura, así como os previstos polo Go-
berno galego en cada un dos centros públicos de ensino da Mariña 91961

ı 28408 (10/POC-004566)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 8 máis
Sobre a situación en que se atopa o proceso de posta en marcha da unidade de atención á transe-
xualidade en menores no Sergas 91963

ı 28414 (10/POC-004567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación das persoas afectadas pola diabetes en
relación co acceso ao medidor da glicosa FreeStyle Libre e as medidas previstas ao respecto

91965
ı 28423 (10/POC-004568)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgún estudo das doenzas máis comúns e habituais
que padecen as mulleres redeiras, se é o caso, os seus resultados ou as previsións ao respecto e as
xestións que vai desenvolver para a súa prevención, así como as levadas a cabo para a súa consi-
deración polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social como enfermidades profesionais

91967
ı 28432 (10/POC-004569)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as razóns da demora e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a posta en marcha
do saneamento na localidade do Pindo, no concello de Carnota, así como a situación na que se
atopa o proxecto para a dotación desa infraestrutura ao lugar de Lariño 91969

ı 28436 (10/POC-004570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación das trinta familias dos nenos ourensáns
con trastornos do espectro autista (TEA,) a consecuencia da posible redución dos servizos que lles
están a prestar aos seus fillos, e as medidas previstas para garantirlles a súa accesibilidade e man-
temento, así como os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia á Asociación Au-
tismo Ourense dende o ano 2009 e o control levado a cabo ao respecto 91973

ı 28440 (10/POC-004571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sentenzas xudiciais referidas ao pagamento do complemento de produtividade ao persoal
do Consello Consultivo de Galicia 91976

ı 28444 (10/POC-004572)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a posición e as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación cos incrementos dos
prezos da enerxía padecidos polas empresas grandes consumidoras de enerxía electrointensiva
radicadas en Galicia, en relación cos competidores do seu contorno a nivel europeo, así como as
actuacións levadas a cabo diante do Goberno central para o remate da penalización á industria
electrointensiva en consumo enerxético polo actual réxime de incentivos 91979

ı 28479 (10/POC-004573)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deficiencias e carencias
existentes en materia de infraestruturas, así como de medios humanos e materiais, na residencia de
persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, e as medidas e o prazo previsto para o seu arranxo

91981
ı 28485 (10/POC-004574)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar a orde
de extinción da Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo, no concello da Lama, e as
do Goberno galego para non rehabilitar ese complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e
de formación medioambiental da veciñanza, así como a data de traslado ao alcalde da Lama do
contido da orde e a súa resposta 91985

ı 28494 (10/POC-004575)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
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Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca, a
data prevista pola Consellería do Medio Rural para a retirada nese concello das patacas infestadas
e a posible aparición doutros concellos con esa praga, así como a adopción de novas medidas ao
respecto 91987

ı 28504 (10/POC-004577)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas veciñais e do Concello
de Ponteareas respecto da reforma da estrada comarcal PO-403, así como o prazo estimado para
a licitación do proxecto de circunvalación reflectido no convenio asinado no ano 2015 91990

ı 28515 (10/POC-004578)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para promover a remuda xeracional no
sector da artesanía galega 91994

ı 28516 (10/POC-004579)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha da tarxeta social universal

91996
ı 28520 (10/POC-004580)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os servizos e as liñas de axuda que se están a poñer á disposición dos emprendedores para
facilitar a creación de novas empresas ou para a súa consolidación temperá 91998

ı 28521 (10/POC-004581)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os instrumentos que está a desenvolver a Xunta de Galicia para apoiar a internacionalización
do tecido empresarial, así como a súa avaliación en relación coa evolución das exportacións das
empresas galegas 92001

ı 28523 (10/POC-004582)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 para paliar a situación xe-
rada para o conxunto da cadea económica que depende do polbo pola baixada da descarga e venda
desa especie, así como polo crecemento da súa demanda externa 92003

ı 28525 (10/POC-004583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do incremento do número de persoas usuarias
do Servizo de Axuda no Fogar 92005

ı 28540 (10/POC-004584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia desde marzo de 2015 dunha
soa petición de intervención da Unidade de Apoio para Causas de Corrupción, así como as súas
previsións en relación coa demanda ao Goberno central dunha fiscalía contra a corrupción e a cri-
minalidade organizada para a Comunidade Autónoma 92007

ı 28548 (10/POC-004586)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo da situación actual da calidade das augas
das canles existentes no contorno da antiga mina de cobre San Rafael nos concellos de Touro e do
Pino, así como das captacións e conducións de auga que hai na zona, os plans de seguimento e
control levados a cabo e as medidas adoptadas ao respecto 92009

ı 28553 (10/POC-004587)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias 92012

ı 28561 (10/POC-004588)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura das baixas e xubilacións das matro-
nas, as actuacións que vai levar a cabo para resolver a carencia delas na provincia de Ourense, en
especial, na atención primaria e o posible cumprimento do disposto no Plan integral de saúde da
muller en Galicia, así como as recomendacións da Organización Mundial da Saúde ao respecto

92014
ı 28564 (10/POC-004589)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 92016

ı 28567 (10/POC-004590)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade á actual subdirectora
xeral de Farmacia 92018
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ı 28576 (10/POC-004591)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial 92020

ı 28581 (10/POC-004592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da concesión de títulos no-
biliarios á familia Franco e a súa renovación, así como a necesidade de demandar ao Goberno cen-
tral a anulación de todos aqueles que honran  nomes relacionados coa represión franquista

92022
ı 28586 (10/POC-004593)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre os prazos de execución que se están a valorar e as obras e actuacións que se van levar a
cabo para a reforma integral do CEIP da Ramallosa, así como para o resto dos centros do concello
de Teo 92025

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite

ı 28404 (10/PRE-008289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación da comisión de seguimento da vía de
alta capacidade Costa Norte e, se é o caso, o prazo previsto para ese fin, así como os datos referidos
ao seu calendario de xuntanzas 92027

ı 28415 (10/PRE-008290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación das persoas afectadas pola diabetes en
relación co acceso ao medidor da glicosa FreeStyle Libre e as medidas previstas ao respecto

92029
ı 28425 (10/PRE-008291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgún estudo das doenzas máis comúns e habituais
que padecen as mulleres redeiras, se é o caso, os seus resultados ou as previsións ao respecto e as
xestións que vai desenvolver para a súa prevención, así como as levadas a cabo para a súa conside-
ración polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social como enfermidades profesionais 92031
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ı 28431 (10/PRE-008292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a posta en marcha
do saneamento na localidade do Pindo, no concello de Carnota, así como a situación na que se
atopa o proxecto para a dotación desa infraestrutura ao lugar de Lariño 92033

ı 28437 (10/PRE-008293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación das trinta familias dos nenos ourensáns
con trastornos do espectro autista (TEA), a consecuencia da posible redución dos servizos que lles
están a prestar aos seus fillos, e as medidas previstas para garantirlles a súa accesibilidade e man-
temento, así como os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia á Asociación Au-
tismo Ourense dende o ano 2009 e o control levado a cabo ao respecto 92037

ı 28441 (10/PRE-008294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sentenzas xudiciais referidas ao pagamento do complemento de produtividade ao persoal
do Consello Consultivo de Galicia 92040

ı 28445 (10/PRE-008295)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a posición e as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación cos incrementos dos
prezos da enerxía padecidos polas empresas grandes consumidoras de enerxía electrointensiva
radicadas en Galicia, en relación cos competidores do seu contorno a nivel europeo, así como as
actuacións levadas a cabo diante do Goberno central para o remate da penalización á industria
electrointensiva en consumo enerxético polo actual réxime de incentivos 92043

ı 28478 (10/PRE-008296)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deficiencias e ca-
rencias existentes en materia de infraestruturas, así como de medios humanos e materiais, na re-
sidencia de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, e as medidas e o prazo previsto para
o seu arranxo 92045

ı 28486 (10/PRE-008297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar a orde
de extinción da Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo, no concello da Lama, e as
do Goberno galego para non rehabilitar ese complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e
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de formación medioambiental da veciñanza, así como a data de traslado ao alcalde da Lama do
contido da orde e a súa resposta 92049

ı 28495 (10/PRE-008298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca, a
data prevista pola Consellería do Medio Rural para a retirada nese concello das patacas afectadas
e a posible aparición doutros concellos con esa praga, así como a adopción de novas medidas ao
respecto 92051

ı 28506 (10/PRE-008299)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos veciños e do
Concello de Ponteareas en relación coa reforma da estrada comarcal PO-403, así como o prazo
estimado para a licitación do proxecto de circunvalación reflectido no convenio asinado no ano
2015 92054

ı 28541 (10/PRE-008300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia desde marzo de 2015 dunha
soa petición de intervención da Unidade de Apoio para Causas de Corrupción, así como as súas
previsións en relación coa demanda ao Goberno central dunha fiscalía contra a corrupción e a cri-
minalidade organizada para a Comunidade Autónoma 92058

ı 28549 (10/PRE-008302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo da situación actual da calidade das augas
das canles existentes no contorno da antiga mina de cobre San Rafael nos concellos de Touro e do
Pino, así como das captacións e conducións de auga que hai na zona, os plans de seguimento e
control levados a cabo e as medidas adoptadas ao respecto 92060

ı 28554 (10/PRE-008303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias 92063

ı 28558 (10/PRE-008304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre a posibilidade de inscribir no Rexistro da Xunta de Galicia novas vivendas turísticas que es-
tean situadas no casco histórico de Santiago de Compostela e cumpran os requisitos exixidos, así
como a suficiencia da inscrición para a súa oferta polos seus propietarios 92065

ı 28560 (10/PRE-008305)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura das baixas e xubilacións das ma-
tronas, as actuacións que vai levar a cabo para resolver a carencia delas na provincia de Ourense,
en especial, na atención primaria e o posible cumprimento do disposto no Plan integral de saúde
da muller en Galicia, así como as recomendacións da Organización Mundial da Saúde ao respecto

92066
ı 28563 (10/PRE-008306)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 92068

ı 28566 (10/PRE-008307)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade da actual subdirectora
xeral de Farmacia 92070

ı 28575 (10/PRE-008308)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial 92072

ı 28582 (10/PRE-008309)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da concesión de títulos no-
biliarios á familia Franco e a súa renovación, así como a necesidade de demandar ao Goberno cen-
tral a anulación de todos aqueles que honran  nomes relacionados coa represión franquista

92074
ı 28587 (10/PRE-008310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre os prazos de execución que se están a valorar e as obras e actuacións que se van levar a
cabo para a reforma integral do CEIP da Ramallosa, así como para o resto dos centros do concello
de Teo 92077
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1.4.5. Respostas a preguntas

ı 28496 - 25241 (10/PRE-007846)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia en relación coas
demandas do persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, referidas á súa situación laboral 92079

ı 28497 - 22864 (10/PRE-007573)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a fase en que se atopa o proceso de construción do novo centro de saúde no concello do Sa-
viñao, o grao de execución das partidas orzamentarias consignadas para ese fin nos últimos anos
e a contía que vai destinar o Goberno galego no ano 2018, así como os prazos previstos para a súa
execución e entrada en funcionamento 92081

ı 28498 - 5787 (10/PRE-004553)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa xuntanza levada a cabo polo presidente de
Portos de Galicia cos grupos políticos, profesionais e sociais de Redondela para abordar a proble-
mática do porto de Cesantes, e os novos pasos que se van dar para ese fin 92083

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

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES

Designación da ponencia que se encargará de redactar o proxecto de ditame 91958
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1. Procedementos parlamentarios

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

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 3 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 28405 (10/POC-004564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación da comisión de seguimento da vía de
alta capacidade Costa Norte e, se é o caso, o prazo previsto para ese fin, así como os datos referidos
ao seu calendario de xuntanzas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 28407 (10/POC-004565)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 8 máis
Sobre os investimentos levados a cabo durante a IX e a X lexislatura, así como os previstos polo Go-
berno galego en cada un dos centros públicos de ensino da Mariña
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 28408 (10/POC-004566)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 8 máis
Sobre a situación en que se atopa o proceso de posta en marcha da unidade de atención á transe-
xualidade en menores no Sergas

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28414 (10/POC-004567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación das persoas afectadas pola diabetes en
relación co acceso ao medidor da glicosa FreeStyle Libre e as medidas previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28423 (10/POC-004568)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgún estudo das doenzas máis comúns e habituais
que padecen as mulleres redeiras, se é o caso, os seus resultados ou as previsións ao respecto e as
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xestións que vai desenvolver para a súa prevención, así como as levadas a cabo para a súa consi-
deración polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social como enfermidades profesionais
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 28432 (10/POC-004569)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a posta en marcha
do saneamento na localidade do Pindo, no concello de Carnota, así como a situación na que se
atopa o proxecto para a dotación desa infraestrutura ao lugar de Lariño
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 28436 (10/POC-004570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación das trinta familias dos nenos ourensáns
con trastornos do espectro autista (TEA,) a consecuencia da posible redución dos servizos que lles
están a prestar aos seus fillos, e as medidas previstas para garantirlles a súa accesibilidade e man-
temento, así como os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia á Asociación Au-
tismo Ourense dende o ano 2009 e o control levado a cabo ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28440 (10/POC-004571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sentenzas xudiciais referidas ao pagamento do complemento de produtividade ao persoal
do Consello Consultivo de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 28444 (10/POC-004572)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a posición e as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación cos incrementos dos
prezos da enerxía padecidos polas empresas grandes consumidoras de enerxía electrointensiva
radicadas en Galicia, en relación cos competidores do seu contorno a nivel europeo, así como as
actuacións levadas a cabo diante do Goberno central para o remate da penalización á industria
electrointensiva en consumo enerxético polo actual réxime de incentivos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 28479 (10/POC-004573)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deficiencias e ca-
rencias existentes en materia de infraestruturas, así como de medios humanos e materiais, na re-
sidencia de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, e as medidas e o prazo previsto para
o seu arranxo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28485 (10/POC-004574)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar a orde
de extinción da Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo, no concello da Lama, e as
do Goberno galego para non rehabilitar ese complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e
de formación medioambiental da veciñanza, así como a data de traslado ao alcalde da Lama do
contido da orde e a súa resposta
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 28494 (10/POC-004575)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca, a
data prevista pola Consellería do Medio Rural para a retirada nese concello das patacas infestadas
e a posible aparición doutros concellos con esa praga, así como a adopción de novas medidas ao
respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 28504 (10/POC-004577)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas veciñais e do Concello
de Ponteareas respecto da reforma da estrada comarcal PO-403, así como o prazo estimado para
a licitación do proxecto de circunvalación reflectido no convenio asinado no ano 2015
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 28515 (10/POC-004578)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para promover a remuda xeracional no
sector da artesanía galega
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 28516 (10/POC-004579)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha da tarxeta social universal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28520 (10/POC-004580)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os servizos e as liñas de axuda que se están a poñer á disposición dos emprendedores para
facilitar a creación de novas empresas ou para a súa consolidación temperá
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 28521 (10/POC-004581)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os instrumentos que está a desenvolver a Xunta de Galicia para apoiar a internacionalización
do tecido empresarial, así como a súa avaliación en relación coa evolución das exportacións das
empresas galegas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 28523 (10/POC-004582)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 para paliar a situación xe-
rada para o conxunto da cadea económica que depende do polbo pola baixada da descarga e venda
desa especie, así como polo crecemento da súa demanda externa
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 28525 (10/POC-004583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do incremento do número de persoas usuarias
do Servizo de Axuda no Fogar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28540 (10/POC-004584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia desde marzo de 2015 dunha
soa petición de intervención da Unidade de Apoio para Causas de Corrupción, así como as súas
previsións en relación coa demanda ao Goberno central dunha fiscalía contra a corrupción e a cri-
minalidade organizada para a Comunidade Autónoma
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 28548 (10/POC-004586)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo da situación actual da calidade das augas
das canles existentes no contorno da antiga mina de cobre San Rafael nos concellos de Touro e do
Pino, así como das captacións e conducións de auga que hai na zona, os plans de seguimento e
control levados a cabo e as medidas adoptadas ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 28553 (10/POC-004587)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
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para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 28561 (10/POC-004588)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura das baixas e xubilacións das matro-
nas, as actuacións que vai levar a cabo para resolver a carencia delas na provincia de Ourense, en
especial, na atención primaria e o posible cumprimento do disposto no Plan integral de saúde da
muller en Galicia, así como as recomendacións da Organización Mundial da Saúde ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28564 (10/POC-004589)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28567 (10/POC-004590)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade á actual subdirectora
xeral de Farmacia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 28576 (10/POC-004591)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 28581 (10/POC-004592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da concesión de títulos no-
biliarios á familia Franco e a súa renovación, así como a necesidade de demandar ao Goberno cen-
tral a anulación de todos aqueles que honran  nomes relacionados coa represión franquista
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 28586 (10/POC-004593)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre os prazos de execución que se están a valorar e as obras e actuacións que se van levar a
cabo para a reforma integral do CEIP da Ramallosa, así como para o resto dos centros do concello
de Teo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite

- 28404 (10/PRE-008289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación da comisión de seguimento da vía de
alta capacidade Costa Norte e, se é o caso, o prazo previsto para ese fin, así como os datos referidos
ao seu calendario de xuntanzas

- 28415 (10/PRE-008290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación das persoas afectadas pola diabetes en
relación co acceso ao medidor da glicosa FreeStyle Libre e as medidas previstas ao respecto

- 28425 (10/PRE-008291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgún estudo das doenzas máis comúns e habituais
que padecen as mulleres redeiras, se é o caso, os seus resultados ou as previsións ao respecto e as
xestións que vai desenvolver para a súa prevención, así como as levadas a cabo para a súa consi-
deración polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social como enfermidades profesionais

- 28431 (10/PRE-008292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a posta en marcha
do saneamento na localidade do Pindo, no concello de Carnota, así como a situación na que se
atopa o proxecto para a dotación desa infraestrutura ao lugar de Lariño

- 28437 (10/PRE-008293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación das trinta familias dos nenos ourensáns
con trastornos do espectro autista (TEA), a consecuencia da posible redución dos servizos que lles
están a prestar aos seus fillos, e as medidas previstas para garantirlles a súa accesibilidade e man-
temento, así como os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia á Asociación Au-
tismo Ourense dende o ano 2009 e o control levado a cabo ao respecto
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28441 (10/PRE-008294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sentenzas xudiciais referidas ao pagamento do complemento de produtividade ao persoal
do Consello Consultivo de Galicia

- 28445 (10/PRE-008295)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a posición e as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación cos incrementos dos
prezos da enerxía padecidos polas empresas grandes consumidoras de enerxía electrointensiva
radicadas en Galicia, en relación cos competidores do seu contorno a nivel europeo, así como as
actuacións levadas a cabo diante do Goberno central para o remate da penalización á industria
electrointensiva en consumo enerxético polo actual réxime de incentivos

- 28478 (10/PRE-008296)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deficiencias e ca-
rencias existentes en materia de infraestruturas, así como de medios humanos e materiais, na re-
sidencia de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, e as medidas e o prazo previsto para
o seu arranxo

- 28486 (10/PRE-008297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar a orde
de extinción da Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo, no concello da Lama,  e as
do Goberno galego para non rehabilitar ese complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e
de formación medioambiental da veciñanza, así como a data de traslado ao alcalde da Lama do
contido da orde e a súa resposta

- 28495 (10/PRE-008298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca, a
data prevista pola Consellería do Medio Rural para a retirada nese concello das patacas afectadas
e a posible aparición doutros concellos con esa praga, así como a adopción de novas medidas ao
respecto

- 28506 (10/PRE-008299)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos veciños e do Con-
cello de Ponteareas en relación coa reforma da estrada comarcal PO-403, así como o prazo esti-
mado para a licitación do proxecto de circunvalación reflectido no convenio asinado no ano 2015
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- 28541 (10/PRE-008300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia desde marzo de 2015 dunha
soa petición de intervención da Unidade de Apoio para Causas de Corrupción, así como as súas
previsións en relación coa demanda ao Goberno central dunha fiscalía contra a corrupción e a cri-
minalidade organizada para a Comunidade Autónoma

- 28549 (10/PRE-008302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo da situación actual da calidade das augas
das canles existentes no contorno da antiga mina de cobre San Rafael nos concellos de Touro e do
Pino, así como das captacións e conducións de auga que hai na zona, os plans de seguimento e
control levados a cabo e as medidas adoptadas ao respecto

- 28554 (10/PRE-008303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias

- 28558 (10/PRE-008304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a posibilidade de inscribir no Rexistro da Xunta de Galicia novas vivendas turísticas que es-
tean situadas no casco histórico de Santiago de Compostela e cumpran os requisitos exixidos, así
como a suficiencia da inscrición para a súa oferta polos seus propietarios

- 28560 (10/PRE-008305)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura das baixas e xubilacións das ma-
tronas, as actuacións que vai levar a cabo para resolver a carencia delas na provincia de Ourense,
en especial, na atención primaria e o posible cumprimento do disposto no Plan integral de saúde
da muller en Galicia, así como as recomendacións da Organización Mundial da Saúde ao res-
pecto

- 28563 (10/PRE-008306)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
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- 28566 (10/PRE-008307)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade da actual subdirectora
xeral de Farmacia

- 28575 (10/PRE-008308)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial

- 28582 (10/PRE-008309)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da concesión de títulos no-
biliarios á familia Franco e a súa renovación, así como a necesidade de demandar ao Goberno cen-
tral a anulación de todos aqueles que honran  nomes relacionados coa represión franquista

- 28587 (10/PRE-008310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre os prazos de execución que se están a valorar e as obras e actuacións que se van levar a
cabo para a reforma integral do CEIP da Ramallosa, así como para o resto dos centros do concello
de Teo

1.4.5. Respostas a preguntas

- 28496 - 25241 (10/PRE-007846)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia en relación coas
demandas do persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, referidas á súa situación laboral

- 28497 - 22864 (10/PRE-007573)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a fase en que se atopa o proceso de construción do novo centro de saúde no concello do Sa-
viñao, o grao de execución das partidas orzamentarias consignadas para ese fin nos últimos anos
e a contía que vai destinar o Goberno galego no ano 2018, así como os prazos previstos para a súa
execución e entrada en funcionamento

- 28498 - 5787 (10/PRE-004553)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa xuntanza levada a cabo polo presidente de
Portos de Galicia cos grupos políticos, profesionais e sociais de Redondela para abordar a proble-
mática do porto de Cesantes, e os novos pasos que se van dar para ese fin

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

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

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES

Designación da ponencia que se encargará de redactar o proxecto de ditame

A Comisión Non Permanente de Estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, na súa
sesión do día 3 de abril de 2018, adoptou o seguinte acordo: 

Designación da ponencia que se encargará de redactar o proxecto de ditame.

- 813 (10/SCNP-000002)
— G. P. Popular de Galicia (P):
Dona María Ángeles García Míguez (titular)
Dona Paula Prado del Río (suplente)

— G. P. de En Marea (EM):
Dona Paula Quinteiro Araújo (titular)
Don Marcos Cal Ogando (suplente)— G. P. dos Socialistas de Galicia (S):
Dona María Luisa Pierres López (titular)
Dona María Dolores Toja Suárez (suplente)

— G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Noa Presas Bergantiños (titular)
Dona Olalla Rodil Fernández (suplente)

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco, Luís Manuel Álvarez Martínez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López,  deputados e deputada pertencentes ao 

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

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 2ª. 

 

 

A VAC Ferrol – San Cibrao é unha arteria fundamental para o desenvolvemento 

das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e da Mariña lucense. É prioritario potenciar 

a dita VAC para poder saír da situación de debilidade económica potenciando o 

comercio dunhas comarcas abandonadas. 

 

 

O día 22 de abril de 2016,  celebrouse unha reunión no concello de Cariño, onde 

asistiron a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, o delegado provincial da 

Xunta de Galicia na provincia da Coruña, a delegada provincial da Xunta de 

Galicia na provincia de Lugo e os representantes, de todas as cores políticas, dos 

16 concellos das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e A Mariña. 

 

 

Nesta xuntanza acordouse crear unha comisión de seguimento do proxecto de 

construción da VAC Costa Norte, ente que estaría formado por un alcalde de 

cada comarca e de cada cor política (Secundino García, alcalde de San 

Sadurniño, polo BNG e Ferrolterra; Miguel Alonso, alcalde de Cariño, polo 

PSdeG e Ortegal; e Jesús Novo, alcalde do Vicedo, polo PP e A Mariña) máis un 

ou dous representantes da propia consellería. Pese a este acordo nunca se chegou 

a  formalizar a súa creación. 

 

 

Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Ten o Goberno galego a intención de crear a comisión de seguimento da 

VAC-Costa Norte,  en caso afirmativo, cando? 

 

 

2ª) Ten algunha data fixada para a primeira reunión da comisión de seguimento 

da VAC-Costa Norte? 
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3ª) Ten unha proposta de calendario de reunións, para as reunións da comisión de 

seguimento da VAC Costa Norte, en caso afirmativo, cal? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de marzo de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/03/2018 10:55:10 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/03/2018 10:55:18 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/03/2018 10:55:25 
 

María Luisa Pierres López na data 23/03/2018 10:55:33 
 

91960



 

 

A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa 

Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio 

Mouriño Villar, Moisés Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e 

deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

Dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario dar resposta por parte 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre as melloras 

realizadas nos centros educativos públicos de A Mariña. 

É preciso destacar a importancia de investir en educación polo que o Goberno galego 

se ten que sentir orgulloso xa que investir en educación é investir nunha sociedade 

máis e mellor formada e, así, garántase un futuro con estabilidade. 

Dende este Grupo defendemos total e absolutamente a educación pública e 

consideramos preciso que se continúe a investir nos diferentes centros educativos 

existentes na comarca de A Mariña. 

O Grupo Parlamentario Popular defende a liberdade de cada familia para escoller o 

centro educativo onde queren que sexan educados os seus fillos. Así, seguir a investir 

nos centros educativos públicos é defender con maiúsculas a liberdade individual de 

cada familia. 

Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1.- Que investimentos sen teñen realizado en cada un dos centros educativos 

públicos de A Mariña durante a pasada lexislatura e o que levamos da actual? 
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2.- Que investimentos se teñen previsto realizar nos centros educativos públicos da 

comarca de A Mariña? 

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 23/03/2018 11:18:36 

 
César Manuel Fernández Gil na data 23/03/2018 11:18:49 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 23/03/2018 11:18:52 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 23/03/2018 11:19:00 

 
Carlos Gómez Salgado na data 23/03/2018 11:19:12 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 23/03/2018 11:19:29 

 
Antonio Mouriño Villar na data 23/03/2018 11:19:41 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 23/03/2018 11:19:49 

 
Martín Fernández Prado na data 23/03/2018 11:19:57 
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A Mesa do Parlamento 

Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, 
Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Miguel 
Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, 
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, 
Política Social e Emprego. 

O día 8 de abril de 2014 o Parlamento de Galicia aprobou, froito do consenso político 
dos grupos parlamentares, a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e non discriminación de 
lesbianas gais transexuais bisexuais e intersexuais (LGTBI).  

Esta lei converteu a Galicia na primeira autonomía cunha lei que consolida o principio 
de igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e identidade 
de xénero das persoas LGTBI. 

No ano 2017, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a creación da unidade de 
atención a transexualidade para menores, avanzando deste xeito no cumprimento da 
lei 2/2014.Un recurso concibido como unha unidade de apoio e acompañamento, entre 
profesionais, persoas transexuais, familiares ou coidadores, có fin de unificar e 
homoxeneizar a atención sanitaria aos nenos e nenas transexuais. 

Por todo o exposto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en comisión: 

Cal é a situación no que se atopa o proceso de posta en marcha da unidade de 
atención a transexualidade en menores no SERGAS? 

 
Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 23/03/2018 11:20:47 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 23/03/2018 11:21:01 

 

María Encarnación Amigo Díaz na data 23/03/2018 11:21:09 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 23/03/2018 11:21:15 

 

Marta Rodriguez Arias na data 23/03/2018 11:21:23 

 

María Soraya Salorio Porral na data 23/03/2018 11:21:36 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 23/03/2018 11:21:43 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 23/03/2018 11:21:52 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 23/03/2018 11:21:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Noela 

Blanco Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

A prevalencia da diabetes en Galicia é do 8 por cento, polo que se 

calcula que máis de 220.000 persoas na comunidade padece esta 

enfermidade. Un sete por cento da poboación maior de 18 anos ten 

diabetes tipo 2 en Galicia, segundo os últimos estudos oficiais, sendo A 

Coruña a provincia galega con maior prevalencia. 

 

A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é un serio problema de saúde pública 

"pola súa magnitude actual e polo potencial aumento futuro da 

enfermidade" e das súas "graves complicacións". 

 

Para levar as persoas pacientes un control adecuado cos sistemas 

utilizados actualmente de medidores con tiras, son necesarios como 

mínimo seis picadas diarias, aos que hai que engadir os catro que, como 

mínimo, son necesarios para a administración da insulina. 

 

Cos novos dispositivos redúcese considerablemente o número de 

picadas, O FreeStyle Libre é un medidor de glucosa que pode cambiar a 

vida das persoas diabéticas é fácil de usar e cada escaneo obtén o seu 

valor actual de glucosa, os valores das últimas 8 horas e unha frecha 

que lle indica cara a onde se dirixe a súa glucosa. 

 

Algunhas comunidades autónomas facilitan este tipo de medidor de 

glucosa, como a Comunidade Valenciana, País Vasco ou Andalucía, 

ben financiando parte do custo do medidor ou total sobre todo aos que 

están indicados para pacientes que sofren diabetes tipo I -teñen que 

administrarse constantemente insulina porque o seu corpo non a xera de 

xeito natural- e pese a que levan bombas de insulina teñen problemas 

para controlar a súa enfermidade. Non ocorre así en Galicia. 
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Ten coñecemento a Xunta de Galicia da situación dos afectados 

por diabetes en relación á non dispoñibilidade do medidor de 

glucosa FreeStyle Libre? 

2. Ten previsto a Xunta de Galicia algunha medida con respecto a  

facilitar, total ou parcialmente, o acceso dos diabéticos ao 

medidor de glucosa FreeStyle Libre? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 11:38:35 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 11:38:40 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 23/03/2018 11:38:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª. 

 

 

As redeiras, son mulleres do mar que desenvolven  un traballo pouco visible e 

pouco valorado, aínda que se  trate dun oficio  altamente cualificado, e que se 

vén desenvolvendo tradicionalmente por mulleres desde as súas orixes, polo 

tanto trátase dun sector altamente feminizado. O seu  traballo é imprescindible 

para o sector do mar.  

 

 

Os danos profesionais máis comúns que sofren estas profesionais, son os 

coñecidos como trastornos músculo-esqueléticos (TME), orixinados como 

consecuencia do traballo que realizan, derivadas da adopción de posturas 

forzadas, mantidas ou fatigosas. As partes do corpo máis castigadas son as 

costas, os brazos, os cóbados, as mans e en menor medida as extremidades 

inferiores; pola realización de movementos repetitivos, da manipulación de 

cargas ou da aplicación de forzas importantes. Outros riscos importantes son os 

derivados das condicións adversas da climatoloxía e do lugar de traballo: 

exposición solar, humidades etc. 

 

 

E precisamente da falta de recoñecemento destas doenzas é das que se laia o 

colectivo de redeiras, que despois duns anos desenvolvendo a súa actividade 

todas elas se ven afectadas por algunha das doenzas descritas. Aínda existindo 

unha clara relación causa-efecto encontran grandes dificultades para que se lles 

conceda unha baixa laboral por continxencias profesionais, e en consecuencia un 

recoñecemento das enfermidades derivadas do exercicio do seu traballo.  

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Realizou algún estudo a Consellería do Mar sobre as doenzas máis comúns e 

habituais que sofren as redeiras, se for o caso, cales foron os resultados? 

 

 

2ª) En caso contrario, van realizar algún estudo, en que prazo? 
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3ª) Vai levar a cabo o Goberno galego algún tipo de xestión encamiñada á 

prevención das doenzas máis comúns e habituais que sofren as redeiras? 

 

 

4ª) Realizou algunha xestión a Consellería do Mar co Ministerio de Emprego  e 

Seguridade Social, dado que o colectivo de redeiras é maioritariamente galego, 

para que estas doenzas habituais que sofren as redeiras  se poidan considerar 

enfermidade profesional? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de marzo de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 23/03/2018 12:53:47 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 12:53:59 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, relativa aos problemas de contaminación e cheiros que afectan á 

localidade do Pindo, en Carnota. 

 

Desde hai décadas o lugar do Pindo, no Concello de Carnota, sufre un problema 

moi grave de contaminación de augas fecais procedentes de domicilios particulares na 

cabeceira da praia de san Pedro, a central e máis grande da localidade, que causa todo o 

ano unha situación grave de contaminación e cheiros que se extrema nos meses de calor. 

En 2005 redáctase un proxecto para a mellora da Rede de Saneamento do 

Concello de Carnota, entre a EDAR de Panchés (Carnota) o lugar do Ézaro (Dumbría). 

Así mesmo comézase a redacción doutro proxecto similar para o lugar de Lariño. 

A obra non puido ser máis rocambolesca, e estivo continuamente envolta en 

problemas, coma a creba da empresa contratista OCA e os retrasos continuados na 

execución da obra. Así chegamos á situación de que en marzo de 2018, 13 anos despois 

da elaboración do proxecto e 6 despois da data prevista para o remate das obras, estas 

seguen sen terse sequera entregado ao Concello de Carnota para que poida comezar a 

enganchar os domicilios particulares e os puntos de vertido problemáticos, perpetuando 

un problema que non hai outra forma de resolver que enganchando os vertidos á rede. 
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O actual goberno do Concello de Carnota de Ramón Noceda Caamaño ten feito 

nos últimos anos numerosas xestións e chamadas de atención sobre esta situación, 

incluíndo unha visita presencial do propio alcalde en compaña de representantes 

veciñais ao director de Augas de Galiza, Roberto Rodríguez. Así mesmo téñense 

desenvolvido xa mobilizacións secundadas polo conxunto da poboación, para esixir que 

se remate dunha vez co problema. 

Consecuencia de ditas xestións municipais e mobilizacións veciñais, desde 

Augas de Galiza tense anunciado a inminente entrega das obras. Porén, pasan os meses 

e isto segue sen producirse, un incumprimento grave e absolutamente inxustificado e 

nos fai temer que coa chegada dos meses de calor deste ano O Pindo volverá ser vítima 

do problema endémico de cheiros e da contaminación na súa principal praia, que causan 

prexuízos graves á veciñanza e precisamente nos meses de maior afluencia turística, co 

que se xe perxudica tamén gravemente aos estabelecementos hostaleiros. 

Ademais sospeitamos que polo tempo de retraso que leva a obra esta xa poida ter 

sufrido importantes desperfectos e infiltracións de auga mariña, o que pode complicar e 

dilatar aínda máis a solución ao problema. 

 

Polo tanto, de conformidade co anterior formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión: 

 Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza de cara a 

proceder á inmediata posta en marcha do saneamento do Pindo?  

 Como é posíbel que unha obra de saneamento cuxo proxecto se 

redactou en 2005 e cuxa entrega estaba prevista en 2012, siga sen entregarse en 

2018? 
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 En que situación se atopa o proxecto para dotación do 

saneamento en Lariño? 

 Por que Augas de Galiza e a Xunta de Galiza discriminan a 

Carnota non poñendo en funcionamento os saneamentos do Pindo e de Lariño 

despois de 13 anos, e levando sen investir nin un só euro no saneamento no 

Concello de Carnota desde 2011?  

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 23/03/2018 13:39:04 

 

María Montserrat Prado Cores na data 23/03/2018 13:39:09 

91971



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

4 

 

 

Ana Pontón Mondelo na data 23/03/2018 13:39:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 23/03/2018 13:39:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 23/03/2018 13:39:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 23/03/2018 13:39:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Os Trastornos do Espectro do Autismo (TAE), hoxe día tamén 

denominados “Condicións do Espectro Autista (CEA)” son un grupo de 

alteracións de orixe neurobiolóxico que afectan o desenvolvemento 

dunha persoa. Cando falamos de autismo por tanto estamos a falar de 

persoas moi diferentes entre si, nunca dunha categoría única. Esas 

alteracións están presentes ao longo da vida das persoas diagnosticadas 

TEA, producindo cambios no seu proceso cognitivo e modificando a 

súa maneira de estar e relacionarse socialmente.  

 

O grao de incidencia dos TEA aumentou ao longo dos últimos anos. 

Dun caso cada 10.000 nacementos, como se estimaba nos anos 70 a un 

caso entre 150 nacementos. Ademais, preséntase catro veces máis en 

homes que en mulleres.  

 

As persoas con TEA viron reducidos os recursos públicos dedicados á 

atención das súas necesidades, que hai que engadir aos habituais 

impedimentos e bloqueos sociais que se atopan no seu día a día para 

acceder ao emprego, á vivenda, á educación ou á sanidade.  

 

As familias de 30 nenos e nenas ourensás con Trastornos do Espectro 

Autista (TEA) denunciaron recentemente a suba do 100 % das cotas 

mensuais que deben pagar para ter acceso aos servizos da asociación de 

Autismo Ourense. Actualmente esta asociación presta dous servizos 

nun edificio de propiedade pública: un servizo de atención temperá, 

para todos os nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, que consiste en 8 horas 

ao mes, e un servizo de orientación aos das idades comprendidas entre 

os 6 a 21 anos de 7 horas mensuais. Este incremento produciríase dos 

150 euros ao mes que, na actualidade, abonan os pais e nais á entidade 

para que os seus fillos se beneficien dos servizos de Atención Temperá 

(0 a 6 anos) e de Orientación (6 a 21 anos) , e que ascenderían agora ata 
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os 300 mensuais. As familias atópanse nunha situación límite, ao non 

poder afrontar esta suba. Desde a Asociación de Autismo Ourense 

apuntaron que a suba se debe aos importantes recortes das axudas 

públicas.  

 

A asociación acordou pechar, a finais do presente curso escolar, os 

servizos de Orientación e posiblemente Atención Temperá, mantendo 

os de carácter básico para as persoas usuarias gravemente afectados. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia a situación na que se atopan as trinta 

familias ourensás destes nenos e nenas con autismo, que poden 

ver reducido proximamente os servizos que se prestan aos seus 

fillos e fillas? 

2. En caso afirmativo, que valoración fai da mesma o Goberno 

galego? 

3. Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia 

para garantir o mantemento e accesibilidade de todos os servizos 

de atención aos nenos e nenas ourensás con TEA? 

4. Cando ten previsto poñer en marcha ditas medidas? 

5. A canto ascenden as axudas concedidas pola Xunta de Galicia á 

Asociación Autismo Ourense dende o ano 2009? 

6. Cal é o desglose anual das axudas concedidas a Autismo Ourense 

dende o ano 2009? 

7. Realizou a Xunta de Galicia algún control do uso que lle deu 

Autismo Ourense as axudas que recibiu da Administración 

autonómica? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Noela Blanco Rodríguez na data 23/03/2018 14:08:37 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 14:08:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Hai case 4 anos, o presidente da Xunta de Galicia falaba do Consello 

Consultivo de Galicia como o “órgano asesor de máximo nivel”, “faro 

potente” que iluminaría as tarefas da Administración autonómica.  

 

E hai case 4 anos, o Señor Feijóo nomeaba presidente do órgano a José 

Luis Costa Pillado, quen prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e 

austeridade, promesas incumpridas nestes case 4 anos, tamén en 

relación coas propias persoas traballadoras da institución: están sendo 

laminados dende que comezara o mandato do actual presidente; hai un 

reparto arbitrario do traballo e o Tribunal Supremo acaba de facer firme 

a sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de 

Santiago de Compostela, a través da sentenza da Sección 1ª da Sala do 

Contencioso-Administrativo, de 15 de marzo de 2018. 

 Lamentablemente, esta sentenza supón un varapau para o Consello 

Consultivo (dise que a argumentación realizada non garda relación 

directa coa razón de decidir da sentenza) e para a propia Asesoría 

Xurídica da Xunta de Galicia, pois foi esta a “encargada” de presentar o 

recurso perante o TS. A maiores, impóñense as custas procesais (2000 

euros) á parte recorrente. 

 

O anterior confirma a profunda preocupación deste grupo parlamentario 

pola afectación ao prestixio, obxectividade e independencia do 

Consello Consultivo de Galicia, polo que reiteramos a necesidade do 

seu cese. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que pensa facer o Goberno galego ante a recente sentenza do 

Tribunal Supremo -Sección 1ª da Sala do Contencioso-

Administrativo, de 15 de marzo de 2018- que confirma a 

condena ao Consello Consultivo de Galicia? 

2. Que opinión lle merece entón ao Goberno a sentenza do Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de 

Compostela, de data 13 de xaneiro de 2017, que condenaba ao 

órgano a pagar os complementos de produtividade do persoal que 

o propio presidente decidira eliminar de maneira arbitraria?  

3. Vai esixir o Goberno que sexa o propio presidente do Consello 

Consultivo quen abone persoalmente a ampliación do orzamento 

para o pago dos complementos de produtividade do persoal e as 

custas do procedemento ante o Tribunal Supremo? 

4. Entende agora o Goberno que o presidente do Consello 

Consultivo está a incumprir gravemente os deberes do seu cargo? 

5. Entende o Goberno que está en xogo o prestixio da institución? 

6. Considera preciso o cesamento do presidente do Consello 

Consultivo de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/03/2018 14:19:15 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/03/2018 14:19:24 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 14:19:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Fermín Losada Álvarez, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e José Manuel Pérez Seco, deputados e deputada pertencentes 

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

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

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª. 

 

 

 

Desde a liberalización do mercado enerxético en España, os prezos da enerxía 

eléctrica sufriron incrementos da orde do 60 % afastándose moito dos prezos 

medios europeos, que se manteñen nunha liña estable. 

 

 

Ademais, as bonificacións recibidas vía sistema de xestión da demanda de 

interromper víronse reducidas notablemente, ademais de supoñer, debido o 

sistema de subhastas de interrupción, un lastre para as empresas en canto á 

planificación de investimentos, orzamentos e creación e mantemento do 

emprego, deixando as empresas expostas a unha perda de competitividade con 

respecto ás dos países do noso contorno que operan nos mesmos mercados. 

Posiblemente por estas razóns obsérvanse nos últimos anos investimentos de 

empresas españolas en diferentes países do noso contorno nos que a incerteza 

existente sobre prezos da enerxía a medio e longo prazo as benefician, o que pon 

en risco de deslocalización ás plantas españolas. 

 

 

Un escenario realista e posible sería o dunha tarifa eléctrica estable e competitiva 

a medio e longo prazo, mediante contratos bilaterais entre produtores e 

consumidores, o mesmo que ocorre nalgún país da Unión Europea, favorecendo 

iso a estabilidade e a creación de novo emprego, en definitiva, o noso futuro 

industrial. 

 

 

As empresas radicadas en Galicia, como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa e  

cementeiras, grandes consumidoras de enerxía electrointensiva como 

consecuencia dos seus procesos produtivos, son testemuña nos últimos tempos de 

como os prezos da enerxía, principal custo da transformación das materias 

primas nos seus procesos produtivos, se viron incrementado con respecto aos 

competidores do seu contorno a nivel europeo. 
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Con todo isto, os poderes públicos do noso país están obrigados a abordar a 

problemática das empresas electrointensivas que teñen un gran consumo de 

enerxía nos seus procesos produtivos (sectores do aluminio, ferroaleacións, 

siderurxia, cementeiros, etc) e a adoptar as solucións necesarias, xa que as 

plantas industriais españolas, con importante presenza en Galicia, compiten en 

gran desigualdade como consecuencia de que os custes enerxéticos en Europa 

son inferiores aos custos en España. 

 

 

Por todo iso, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 
 

 

 

1ª) Que medidas ten adoptado e que posición ten o Goberno galego ante esta 

cuestión, que presenta unha forte incidencia no presente e futuro do noso tecido 

industrial? 
 

 

2ª)  Que medidas ten adoptado o Goberno galego ante o Goberno central para 

que o actual réxime de incentivos deixe de penalizar á industria electrointesiva en 

consumo enerxético, equiparando ás condicións de competitividade das nosas 

plantas industriais coas da nosa contorna europea? 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/03/2018 16:25:08 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/03/2018 16:25:24 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 16:25:38 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/03/2018 16:25:48 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Comisión. 

 

Nos pasados días o comité de empresa da consellaría de Política Social na 

provincia de Pontevedra iniciou unha campaña de denuncia das deficiencias e falta 

de persoal no Centro de persoas maiores de Campolongo (Pontevedra). O comezo 

desta campaña é resultado da falta de resposta por parte da consellaría a demandas 

formuladas desde 2015.  

Entre outras, o comité formula as seguintes demandas para a mellora da 

atención asistencial na residencia: 

- Mellora nos ascensores por seren insuficientes e non axeitados para persoas 

con mobilidade reducida. 

- Instalación de tomas de osíxeno e aspiración nas habitacións, xa que hai 

residentes que pola súa inmobilidade reciben alimentación nos cuartos. 

- Reformas nos pisos terceiro e cuarto para adaptalos ás persoas que os 

utilizan. 

- Modificacións dos usos dos montacargas. 
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- Melloras no servizo de cociña. 

- Dotación do comedor con elementos de seguridade para as persoas 

usuarias. 

- Modificación do acceso á cafetaría para as persoas que viven na residencia. 

- Comedores e salas de estar en todas as plantas. 

- Dotación de maquinaria necesaria en comedor, cociña, enfermaría e 

lavandaría. 

- Finalización das obras no comedor do cuarto andar. 

En materia de persoal, o comité demanda a ampliación do cadro de persoal 

coa contratación de dúas persoas para a enfermaría, cinco auxiliares de enfermaría e 

un/ha cociñeiro/a. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-Como valora a Xunta de Galiza as demandas do comité de empresa a 

respecto da residencia de mariores de Campolongo (Pontevedra)? 

-Desde cando coñece a Consellaría de Política Social estas necesidades? 

-Que medidas prevé adoptar o goberno galego para corrixir as deficiencias 

denunciadas polo comité de empresa? 
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-Prevé a Consellaría de Política Territorial incementar o cadro de persoal da 

residencia?  

-En que prazos se van a realizar as melloras demandadas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2018 11:57:43 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2018 11:57:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2018 11:57:49 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 26/03/2018 11:57:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2018 11:57:51 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2018 11:57:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López e Luís Manuel 

Álvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, 

Educación e Cultura. 

 

Onte mesmo, a Corporación Municipal de A Lama aprobaba por 

unanimidade unha moción conxunta de rexeitamento á extinción da 

“Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo”, que fundara 

altruistamente Manuel Barreiro Cavanelas, e de apoio á continuidade da 

mesma.  

 

A decisión foi secundada pola veciñanza da parroquia de Covelo, 

representado pola Asociación de Veciños de Laxedo, quen impugnará a 

recente Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. Os motivos desta impugnación son, evidentemente, velar 

polos intereses das persoas veciñas e pola preservación dun patrimonio 

que lle corresponde ao pobo, sendo conscientes tamén de que cómpre 

poñer os medios necesarios para facer rexurdir a fundación e rematar 

coa situación de abandono actual. 

 

O complexo (duns 40000 metros cadrados) require dunha profunda 

rehabilitación, tendo como obxectivo destinalo a fins educativos, de 

ocio e de formación medioambiental xuvenil. 

 

Cando menos resulta curioso que o alcalde de A Lama, do Partido 

Popular e que goberna A Lama con maioría absoluta, semella que non 

tiña noticia algunha da orde da Xunta de Galicia nin de que o padroado 

da fundación acordara que os bens e dereitos resultantes da liquidación 

fosen destinados ao concello. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son os motivos polos que a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria decidiu ditar unha Orde de 

extinción da “Fundación Padroado das Colonias Escolares de 

Covelo”, no concello de A Lama (Pontevedra)? 

2. Por que non ten o Goberno galego a intención de rehabilitar o 

complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e de 

formación medioambiental dos veciños e veciñas da parroquia? 

3. Cando comunicou o Goberno ao alcalde de A Lama o contido da 

orde? Cal foi a súa reposta? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Concepción Burgo López 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/03/2018 12:22:56 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 26/03/2018 12:23:01 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2018 12:23:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e María 

Dolores Toja Suárez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, 

Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

O luns 6 de febreiro publicábase non DOG ós 31 concellos afectados 

pola couza guatemalteca (Tecia solanivora) , 13 na provincia da Coruña 

e 18 na provincia de Lugo.  
 

O martes 2 de maio comezaba a “campaña de recollida de pataca 

afectada pola couza guatemalteca (Tecia solanivora)”, a cal empezou en 

dous concellos coruñeses e dous lucenses. 
 

O mércores 24 de maio, cando aínda se estaba a recoller pataca 

afectada, a conselleira do Medio Rural, anunciaba que dá por 

controlada a praga da couza guatemalteca da pataca nos concellos 

infestados na provincia da Coruña. 
 

O luns 3 de xullo comezaba a Consellería de Medio Rural a pagar as 

primeiras axudas pola prohibición de plantar patacas, axudas solicitadas 

polos veciños e veciñas dos concellos afectados pola couza 

guatemalteca. 
 

O venres 20 de outubro publicouse no DOG que o concello de Cariño, 

na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca. 
 

O domingo 25 de marzo coñecemos pola prensa que o concello de 

Muxía, na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca 

(Tecia solanivora). 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal foi o motivo polo que a concello de Muxía, na provincia da 

Coruña, pasa a ser concello infestado pola existencia da praga (Tecia 

Solanivara)? 

 

2. Dende cando é coñecedora a Consellería de Medio Rural de que o 

concello de Muxía esta infestado? 

 

3. Existe o risco que aparezan máis concellos infestados? En caso 

afirmativo, cales? 

 

4. En que data vai comezar, por parte da Consellería de Medio Rural, a 

retirada das patacas infestadas pola praga da pataca, no concello de 

Muxía? 

 

5. Vendo que as medidas adoptadas pola Consellería de Medio Rural 

non foron eficaces, vai tomar outras medidas? En caso afirmativo, 

cales? 

 

6. Foi tratado este tema na Comisión de seguimento da praga da pataca? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   María Dolores Toja Suárez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/03/2018 12:26:01 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 26/03/2018 12:26:09 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa á reforma integral da PO-403. 

 

A Xunta de Galiza ten previsto levar a cabo un proxecto de mellora parcial da 

estrada comarcal PO 403, un vial que ten moitos problemas de seguranza viaria e 

accesibilidade, especialmente en Angoares, desde a apertura da A-52 fai 20 anos. 

Cómpre ter en conta que se trata dunha estrada con unha intensidade media diaria de 

máis de 10.000 vehículos/día, que atravesa unha zona con unha elevada densidade 

residencial, clasificada como solo urbano e de núcleo nun treito moi significativo do 

percorrido. 

O proxecto presentado polo goberno galego ten importantes carencias 

conceptuais e técnicas: non responde ás necesidades dos núcleos de Angoares e 

Moreira, non resolve os principais problemas do treito, non contempla a continuidade 

das beirarrúas, non resolve axeitadamente a conexión co viario municipal, non cumpre a 

normativa de accesibilidade, non prevé a mellora do alumeado, etc. 

Así mesmo, este proxecto tampouco resolve as necesidades do núcleo urbano de 

Ponteareas, que é atravesado pola PO-403. A Avenida Castelao, sendo a zona con maior 

densidade de poboación do núcleo urbano, carece a día de hoxe de beirarrúas en moitos 

dos seus tramos. 
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Tanto a veciñanza como o goberno e a corporación municipal de Ponteareas 

consideran necesario introducir importantes melloras no proxecto, para que se realice 

unha actuación integral de mellora da seguranza viaria, da mobilidade peonil e da 

accesibilidade.  

Asemade, cómpre que a Xunta de Galiza cumpra os seus compromisos e elabore 

o proxecto de circunvalación previsto no convenio asinado en 2015, para que 

posteriormente o Ministerio de Fomento execute o vial de conexión do centro urbano de 

Ponteareas co enlace da autovía en Moreira. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión: 

-Por que o goberno galego non contou para nada co Concello de Ponteareas á 

hora de elaborar o proxecto de mellora da estrada PO-403? 

-Ten previsto o goberno galego atender as demandas veciñais e do concello de 

Ponteareas a respecto da reforma da estrada PO 403? 

-Teñen previsto atender as demandas da veciñanza e da Corporación Municipal 

de Ponteareas para dotar de beirarrúas os tramos urbanos da PO-403 na Avenida 

Castelao? 

-Considera a Xunta de Galiza razonábeis as peticións de mellora da seguridade 

viaria e da accesibilidade na citada estrada? 

-Ten previsto o goberno galego cumprir a normativa de accesibilidade nas 

beirarrúas e sendas previstas na reforma do vial? 
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-En que prazo prevé licitar o proxecto de circunvalación previsto no convenio 

asinado no 2015? 

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2018 17:12:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2018 17:12:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2018 17:12:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/03/2018 17:12:15 
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Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2018 17:12:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2018 17:12:18 
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A Mesa do Parlamento 
 
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 
Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra 
Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 
 
O sector da artesanía de Galicia está en auxe con preto de 3000 artesáns 
rexistrados e máis de 60 tendas e 550 obradoiros, dando emprego a máis de 5000 
persoas. 
 
Este sector estase a consolidar como unha vía de dinamización económica e 
turística especialmente no rural, e nun dos mellores viveiros empresariais de novos 
creadores o que está a contribuír  a impulsar o talento en Galicia. 
 
Tendo en conta o potencial da nosa artesanía para xerar autoemprego, compre 
seguir potenciando esta actividade para asegurar a súa  pervivencia e facilitar o 
acceso ao mundo laboral das persoas que teñan formación en actuacións 
relacionadas cos oficios artesanais. 
 
Para favorecer e fomentar as vocacións e a divulgación das técnicas artesanais 
tense que levar a cabo actuacións para facilitar a remuda xeracional. 
 
Por todo o anterior exposto, os deputados  asinantes formulan a seguinte pregunta 
en Comisión: 
 
Que medidas  está a impulsar a Xunta de Galicia para impulsar  a remuda xeracional 
no sector da artesanía galega? 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/03/2018 13:06:20 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/03/2018 13:06:31 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/03/2018 13:06:39 
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María Isabel Novo Fariña na data 27/03/2018 13:06:45 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/03/2018 13:06:52 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/03/2018 13:06:59 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/03/2018 13:07:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marta Rodríguez Arias, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio Núñez 

Centeno, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado 

Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego.  

 

Na Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en xaneiro de 2017, acordouse 

o impulso da Tarxeta Social Universal e a constitución dun grupo de traballo encargado 

do seu deseño e posta en marcha.  

A Tarxeta Social Universal é un instrumento destinado fundamentalmente a seguir 

avanzando na mellora do sistema de protección aos cidadáns. Permitirá aos 

interesados acreditar a súa situación ante as Administración Públicas ou ante terceiros 

para ser beneficiarios de políticas sociais.  

 

Asemade, ofrecerá ás Administracións  Públicas encargadas de deseñar as políticas 

sociais un mapa de prestacións e unha ferramenta de análise estatístico que lles vai a 

permitir detectar con precisión as situacións que requiren actuacións públicas, 

mellorando a coordinación entre as distintas administracións.  

 

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

 

Cal é a valoración da Xunta de Galicia en relación á posta en marcha da Tarxeta Social 

Universal? 
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Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 27/03/2018 13:07:59 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/03/2018 13:08:12 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/03/2018 13:08:19 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/03/2018 13:08:24 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/03/2018 13:08:30 

 
María Soraya Salorio Porral na data 27/03/2018 13:08:38 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/03/2018 13:08:45 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/03/2018 13:08:52 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/03/2018 13:08:59 
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A Mesa do Parlamento 

Sandra Vázquez Domínguez, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, 

Moisés Blanco Paradelo, Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias e Cristina 

Romero Fernández, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na  

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Iniciar un negocio, emprender, e moi diferente a xestionar unha empresa ou traballar 

para ela. O obxectivo de emprender é, a partir dunha idea inicial, ter a iniciativa e a 

decisión  de abordar un proxecto empresarial que lle permita introducirse no mercado 

ben sexa fabricando un produto ou ben prestando un servizo. 

 

Con esa filosofía, o Partido Popular de Galicia presentou ás eleccións autonómicas un 

programa electoral no que se afirmaba que “Debemos apoiar especialmente ás persoas 

mozas con vocación empresarial, aos novos empresarios e aos empresarios con 

vocación de explorar novas liñas de negocio, especialmente no eido industrial” e se 

comprometía que “No marco do desenvolvemento da nova lei de emprendemento, 

impulsaremos a creación de novas empresas e o desenvolvemento, mellora e 

internacionalización de empresas de recente creación”. 

 

O noso grupo sigue comprometido con esa filosofía: o emprendedor é quen ten a 

intención, e crea unha empresa. Atrás quedaron as empresas por necesidade, aqueles 

que non encontraban unha mellor solución para a súa delicada situación económica 

que crear unha compañía que, con toda seguridade, acabaría en fracaso.  
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Hoxe a profesionalidade dos innovadores é cada vez máis evidente, xa non só porque 

hai más formación e mellor orientada, tamén porque xa existen emprendedores de 

segunda xeración que prestan a súa axuda as novas incorporacións de creadores de 

empresas. E ademais, hai menos aversión o risco que fai uns anos e está menos 

penalizado o fracaso.  

 

Cada vez son máis as empresas  que deciden montar o seu negocio en Galicia. As 

posibilidades que da está comunidade son moi valoradas polas empresas e cada vez 

son máis os que se deciden a emprender en algunha das provincias galegas. 

  

Polo exposto anteriormente, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 

Comisión: 

 

Que servizos e liñas de axuda se poñen a disposición  dos emprendedores para 

facilitar a creación de novas empresas ou para a consolidación temperá de novas 

empresas? 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/03/2018 13:15:06 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/03/2018 13:15:11 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/03/2018 13:15:22 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/03/2018 13:15:29 

 
María Isabel Novo Fariña na data 27/03/2018 13:15:36 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/03/2018 13:15:42 
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Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/03/2018 13:15:50 
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A Mesa do Parlamento 

Sandra Vázquez Domínguez, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, 

Moisés Blanco Paradelo, Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias e Cristina 

Romero Fernández, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Entre a necesidade e o verdadeiro convencemento, cada vez hai máis empresas que 

perderon o medo a saír o estranxeiro. As empresas internacionalizadas son máis 

competitivas, teñen uns índices de produtividade máis elevados e obteñen un volume 

de negocio un 50% superior as que non o fan. Todo isto xera máis e mellor ocupación, 

polo que crea máis emprego, de maior cualificación  e mellor retribuído. 

 

En consonancia coa aposta que se fixo dende 2009 por fomentar esta orientación do 

tecido empresarial galego cara o exterior, no programa electoral co que o Partido 

Popular de Galicia gañou as eleccións de 2016 facíase a consideración de que “Na 

próxima lexislatura continuaremos co fortalecemento do tecido empresarial galego 

mediante a consolidación da súa internacionalización, porque o incremento da 

proxección internacional das empresas galegas, xunto coa captación de investimentos 

estranxeiros, resulta fundamental para o crecemento da economía na súa vertente de 

comercialización e de formación bruta de capital”. 

Concretamente comprometíase “Continuar co desenvolvemento da Estratexia de 

internacionalización da empresa galega 2020. A Xunta de Galicia seguirá a impulsar 

servizos e instrumentos de apoio á internacionalización das empresas galegas”. 
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En coherencia co noso programa, seguimos considerando que a internacionalización é 

unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e 

recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de 

internacionalización das empresas galegas con un amplo abanico de servizos e axudas 

financeiras tanto en orixe como en destino. 

 

Polo exposto anteriormente, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas 

en Comisión: 

 

1. Que instrumentos está a desenvolver o Goberno para apoiar a 

internacionalización do tecido empresarial?  

 

2. Como avalía a Xunta a evolución das exportacións das empresas galegas?  

 

 
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/03/2018 13:16:27 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/03/2018 13:16:38 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/03/2018 13:16:45 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/03/2018 13:16:52 

 
María Isabel Novo Fariña na data 27/03/2018 13:16:58 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/03/2018 13:17:06 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/03/2018 13:17:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Juan José Merlo Lorenzo e Carmen Santos Queiruga, deputado e deputada do 

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

Regulamento da Cámara, presentan  a seguinte PREGUNTA para a súa resposta 

oral na Comisión 8.ª . 

 

 

Os datos de descarga e venta de polbo para  o ano 2018 son cando menos 

preocupantes, os rexistros recollen unha caída de preto do 37%, ao que se unen 

as coñecidas dificultades para usar  caladoiros exteriores para a frota 

cefalopodeira galega. 

 

Ademais, a  demanda externa en enorme crecemento, sobre todo de países como 

Xapón ou EE.UU, dificultando o abastecemento do mercado interno , conforman 

un enorme problema para o conxunto da cadea económica que depende do polbo, 

dende os pescadores ata os comercializadores finais e o conxunto do sector 

turístico afectado por este efecto, que ven como teñen que elevar de forma 

cuantiosa os prezos para poder manter os seus negocios . 

 

Ante esta situación compre articular algún plan que permita a recuperación da 

especie e o abastecemento dos mercados.  

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte  Pregunta 

para resposta oral en Comisión:  
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- Que vai facer a Xunta de Galicia para poder paliar esta situación durante o 

presente exercicio? 

 

Santiago de Compostela, 27 de marzo  de 2018. 

 

  Asdo.: Juan José Merlo Lorenzo 

   Carmen Santos Queiruga 

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

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 27/03/2018 13:36:08 

 

Carmen Santos Queiruga na data 27/03/2018 13:36:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Marta Rodríguez Arias, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio Núñez 

Centeno, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado 

Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 

 

A Xunta de Galicia volveu a reforzar o pasado ano o Servizo de Axuda no Fogar a 

persoas que teñen limitada a súa autonomía persoal, cun incremento de 1.284.180 

horas anuais, que permitirá atender a 4.000 novos beneficiarios.  

Este incremento, que supón unha suba do 21% das horas financiadas de axuda no 

fogar, permitirá achegar aos 20.700 usuarios, coa creación de 1.000 novos empregos 

vinculados a esta prestación.  

Este novo aumento nas horas leva aparellada un incremento financeiro nun 13,4%: 2,6 

millóns máis que en 2017 e 8 millóns máis para 2018.  

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

Cales son as previsións da Xunta de Galicia en relación ao incremento das persoas 

usuarias do Servizo de Axuda no Fogar? 

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Marta Rodriguez Arias na data 27/03/2018 14:03:11 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/03/2018 14:03:21 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/03/2018 14:03:27 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/03/2018 14:03:33 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/03/2018 14:03:39 

 
María Soraya Salorio Porral na data 27/03/2018 14:03:52 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/03/2018 14:03:58 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/03/2018 14:04:08 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/03/2018 14:04:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

En España, un total de 58 órganos xudiciais solicitaron, dende marzo de 

2015, a intervención da “Unidade de Apoio para Causas por 

Corrupción” (UACC), unidade que existe para detectar e solucionar os 

problemas en órganos que se encargan de procedementos relacionados 

con delitos de defraudacións, insolvencias punibles, relativos á 

propiedade intelectual, corrupción, societarios, branqueo de capitais, 

contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, de prevaricación, 

suborno, tráfico de influenzas ou malversación de caudais públicos, 

entre outros. 

 

Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, Galicia foi unha 

das comunidades autónomas con menos peticións, en concreto, só 

houbo 1 en 3 anos. Estas peticións concrétanse en medidas como o 

nomeamento de maxistrados ou cadro de persoal funcionarial de 

reforzo e fanse para cubrir o grande volume das causas, a duración das 

sesións da vista oral e o tempo preciso para a redacción das sentenzas. 

Quizais, dada a escaseza de persoal xudicial en xeral e a cantidade a 

asuntos relativos á corrupción que aínda están sen resolver na nosa 

Comunidade Autónoma, fose preciso pedir algunha unidade máis.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é e opinión do Goberno da Xunta de Galicia sobre que en 

Galicia só houbese unha petición de intervención da “Unidade de 

Apoio para Causas por Corrupción” dende marzo de 2015 ata o 

día de hoxe? 
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2. Segundo os datos que se manexan respecto de delitos 

relacionados coa corrupción, entende o Goberno que serían 

necesarias máis? 

3. Vai demandar o Goberno ao Goberno do Estado unha Fiscalía 

contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada para Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/03/2018 09:44:33 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/03/2018 09:44:40 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/03/2018 09:44:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Xoaquín Fernández 

Leiceaga e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

A actividade mineira debe de ser moi escrupulosa á hora de preservar o 

medio ambiente e minimizar os impactos ambientais da actividade. 

Lamentablemente non é a situación que arrastra a explotación de Cobre 

San Rafael. Estamos a falar dunha antiga mina de cobre entre os 

municipios de Touro e O Pino empregada agora como depósito para 

extraer material de construción, a expensas de obter os permisos 

necesarios para sacar de novo cobre. 

 

Falamos dun xacemento que é zona mineira en uso desde o pasado 

século XIX. Estivo operativo como mina de cobre entre os anos 1973 e 

1986. Estes anteriores episodios de minería metálica en Touro xa 

provocaron un problema ambiental de case imposible solución en augas 

superficiais e subterráneas que levan a que ríos como o Brandelos, 

Laña, Pucheiras, Felisa e Portapego teñan sufrido os seus efectos, o que 

levou xa ao Defensor del Pueblo no 2015 a reclamar á Xunta de Galicia 

unha actuación eficiente polo desastre ambiental xerado pola actividade 

extractiva. 

 

O certo é que as actuacións da Xunta de Galicia nos labores de 

vixilancia e control teñen deixado moito que desexar, como veñen 

sinalando os veciños. Os socialistas consideramos que non se poden 

autorizar novas explotacións mineiras sobre terreos mineiros que 

continúan supoñendo importantes agresións medioambientais.  
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É consciente a Xunta de Galicia da obrigación de eliminación da 

contaminación existente actualmente nas augas das canles que 

discorren polas proximidades da antiga explotación mineira de Touro? 

2. Ten realizado a Xunta de Galicia un estudo detallado da situación 

actual da calidade das augas das canles procedentes da antiga canteira 

ou as canles cuxas augas están actualmente contaminadas palas 

escorrentías da antiga explotación? 

3. Cales teñen sido os plans de Control e seguimento da calidade das 

augas das canles actualmente afectadas polo antiga explotación? 

4. Ten feito a Xunta de Galicia un estudo das captacións e conducións 

de auga municipais, veciñais e privadas existentes neste ámbito? 

5. É consciente a Xunta de Galicia que o antigo Proxecto de Abandono 

da Explotación nos anos oitenta se incumpriu de maneira evidente? 

6. Ten constancia a Xunta de Galicia dos proxectos de carácter 

municipal levados a cabo en zonas da anterior explotación mineira non 

recuperadas medioambientalmente? 

7. Ten tomado algunha medida ante estas actuacións? 

8. De telas tomado, cales teñen sido estas medidas?    

9. Ten a Xunta de Galicia deseñado e executado medidas preventivas e 

correctoras para reducir a contaminación que actualmente rexistran as 

canles que rodean a antiga explotación mineira ata alcanzar os niveis 

normativos? 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: Abel Losada Álvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/03/2018 09:50:01 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/03/2018 09:50:12 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/03/2018 09:50:19 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/03/2018 09:50:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados 

e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

Despois de anos de inactividade e aparente abandono do Polígono de 

Morás, e o vial que o atravesa Xunta de Galicia, a través de Xestur 

retoma as obras de acondicionamento cunha adxudicación realizada en 

abril de 2017 cun cronograma de 10 meses.  

A día de hoxe, a estrada que discorre pola zona segue a ser un vial 

provisional con abruptos desvíos, badenes que fan bater os coches, 

inmensas fochancas, curvas imposibles, sinalización insuficiente, 

iluminación nula e, en definitiva, unha vía de comunicación moi 

utilizada pola cidadanía e que supón un risco máis que evidente para a 

circulación e a vida das persoas. Máxime si engadimos os temporais 

destes días que diminúen a visibilidade, incrementan o estado esvaradío 

do “firme”, máxime tendo en conta toda a lama espallada polos 

camións de obra que circulan por ela. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación na que se 

atopa este vial provisional? 

2. Que consecuencias cre o Goberno galego que pode ter para os 

veciños e veciñas do Concello de Arteixo o estado intransitable 

no que se atopa este vial? 

3. Ten previsto o Goberno galego colaborar co Concello de Arteixo 

para o arranxo inmediato da estrada que atravesa o Polígono de 
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Morás, así como a súa sinalización e iluminación que minimicen 

os riscos para as persoas usuarias das mesmas? 

4. Púxose en contacto a Xunta de Galicia co Concello de Arteixo 

para que esixa da empresa concesionaria das obras para tomar as 

medidas de seguridade en canto á entrada e saída dos camións de 

obra, limpeza da estrada? 

 

Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   María Luisa Pierres López 

   Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/03/2018 09:59:29 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/03/2018 09:59:39 

 
María Luisa Pierres López na data 28/03/2018 09:59:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 28/03/2018 09:59:49 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Segundo a OMS, as matronas desenvolven un papel fundamental en relación á 

saúde das mulleres, non só na atención durante a xestación ou o parto, si non 

tamén en todas as etapas da vida sexual e reprodutiva da muller.  

Con todo, pese as recomendacións de ratios por parte da OMS, estas seguen a ser 

inadecuadas tanto na atención primaria como especializada por parte do Servizo 

Galego de Saúde, que ten deseñado un Plan Integral de Saúde da Muller que 

resulta imposible levar a cabo de xeito equitativo en todo o territorio, xa que se 

produce una iniquidade asistencial en función da zona onde se resida. Neste 

sentido, Ourense é o sitio máis castigado principalmente e de xeito alarmante na 

Atención Primaria, onde soamente existen 8 matronas para toda a provincia de 

Ourense, que conta cunha poboación de 160.453 mulleres. 

A Asociación Galega de Matronas denuncia a absoluta precariedade, 

especialmente na zona de Ourense, onde resulta totalmente imposible levar a 

cabo o Plan Integral de saúde da muller. 

Esta situación, non ten moitas trazas de mellorar, tendo en conta que para a 

seguinte OPE non están previstas prazas de matronas e as actuais están sendo 

amortizadas en lugar de ser cubertas.  

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

preguntas: 
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- Ten pensado o Goberno cubrir as baixas e xubilacións das matronas?  

- Que ten pensado facer o Goberno para dar solución a falta absoluta de 

matronas na provincia de Ourense, especialmente na Atención Primaria? 

- Considera o Goberno que se está a dar unha atención equitativa tendo en 

conta as diferencias de ratios nas provincias?  

- Considera o Goberno que con estes datos poden estar dando cumprimento 

ao Plan Integral de Saúde da Muller en Galicia?  

- Por que non cumpre o Servizo Galego de Saúde coas recomendacións da 

OMS en canto ao número de matronas?  

 

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:41:01 
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    Á MESA PARLAMENTO  

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

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Xa temos trasladado por medio de diferentes iniciativas parlamentarias e 

preguntas urxentes, as denuncias realizadas tanto por doentes como por 

profesionais das urxencias do CHUS, sobre a situación de descontrol e abandono 

nas urxencias, debida á falta de medios materiais e humanos que poidan facer 

fronte á demanda, cunha asistencia sanitaria de calidade.  

Pese ás reunión mantidas coa dirección e a xerencia, na que foron trasladadas as 

demandas mínimas  que xa non podían adiarse máis, sendo recoñecido pola 

propia dirección a mala situación, as cuestións comprometidas seguen sen levarse 

a cabo pese a existir partidas habilitadas para tal fin, segundo a información dada 

pola propia xerencia en maio do ano pasado,  por exemplo, en relación a 

actualización do servizo de raios.  

Por outra banda, o Conselleiro de Sanidade, no pleno celebrado o 21 de marzo, 

negaba esta situación diante dos profesionais e polo tanto, amosaba a nula 

vontade política de levar a cabo accións que mellorasen as condicións que están a 

vivirse.  

Tendo en conta todos estes feitos, esta semana a fiscalía denunciaba á Xunta de 

Galicia por un presunto delito de homicidio imprudente, que puxo en 

coñecemento da mesma o sindicato CESM-OMEGA polo falecemento dunha 

muller nos corredores das urxencias.  

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:  
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- Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a denuncia da fiscalía?  

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

  

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:14:17 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

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

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

Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Vimos de ter coñecemento da “fichaxe”, por parte do Ministerio de sanidade, da 

actual Subdirectora Xeral de Farmacia, Carolina González-Criado.  

Esta persoa, leva dous anos imputada por presuntos delitos, entre os que se 

atopan o de prevaricación e homicidio imprudente, polas súas actuacións nos 

procesos que retrasaron os tratamentos de enfermos de hepatite C e que 

actualmente están sendo instruídos no xulgado número 3 de Santiago.  

Tal circunstancia, provoca unha situación totalmente vergoñenta e de enorme 

gravidade, cando non só non foi cesada, igual que tampouco o foi o actual 

xerente da EOXI de Vigo Félix Ruibal, tamén imputado no mesmo 

procedemento, si non que vai a ser promovida a un cargo de aínda máis 

responsabilidade, pese a que seguramente sexa aberto xuízo oral polos feitos 

anteriormente citados.  

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

- Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre o posible nomeamento de 

Carolina González- Criado? 

- Que información remitiu ao Ministerio de Sanidade a Consellería de 

Sanidade sobre a situación xudicial de imputada desta persoal?  

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

Asdo.: Eva Solla Fernández 
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    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:16:01 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión 8.ª.  

Dentro das modificacións orzamentarias do mes de decembro de 2017, coa 

referencia TR-14-032-17, aparece unha modificación de crédito da Consellería 

do Mar de 400.665 €. 

Estamos ante unha cifra considerable para unha das consellerías con menor peso 

orzamentario da Xunta. Na mesma explicase que ten por obxecto atender ao 

cumprimento dunha sentencia xudicial.  

Cos datos que aparecen no documento é imposible coñecer os motivos polos que 

a Consellería se ve obrigada a facer este desembolso que tería servido para 

moitas actividades das necesarias no sector do mar.  

Polo exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión: 

• Cal é o motivo exacto e o contido da sentenza que obriga á Consellería do 

Mar a pagar máis de 400.000€?  

 Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

92020



 
 

 

 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 28/03/2018 12:47:24 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 28/03/2018 12:47:33 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión. 

 

Pouco despois da morte do Ditador Francisco Franco, o seu sucesor Juan Carlos 

de Borbón concedía á súa descendencia os títulos nobiliarios do Señorío de Meirás e do 

Ducado de Franco, coa dignidade de Grandeza de España. Con estes títulos a 

Monarquía lexitimaba e concedía privilexios á familia do Ditador, unha situación que se 

mantivo por decisións dos sucesivos gobernos do Estado. E asemade dáballe 

continuidade e lexitimidade á concesión de títulos nobiliarios por parte do Ditador a 

destacados dirixentes fascistas, títulos que foron renovados por todos os gobernos de 

España e sancionados polo Monarca. 

A concesión dos citados privilexios, a apropiación por parte da familia Franco 

de propiedades e bens públicos, a impunidade dos crimes do franquismo, o 

esquecemento das vítimas da Ditadura conforman unha páxina negra da transición e 

poñen en evidencia as eivas do rexime do 78. Constitúen unha vergoña para a 

democracia, unha ofensa para as vítimas e un ataque á dignidade colectiva do pobo 

galego. 

O pasado luns 26 de marzo o BOE publicaba a solitude de Carmen Martínez 

Bordiú para herdar o título do Ducado de Franco. Unha herdanza polo demais libre de 

cargas por decisión no seu día de Juan Carlos I.  
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A xuizo do BNG e de moitas persoas e entidades, a pervivencia destes títulos é 

incompatíbel co respecto aos valores democráticos e co recoñecemento á memoria de 

centos de miles de persoas que foron vítimas da Ditadura. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión: 

Está de acordo o goberno galego coa concesión de títulos nobiliarios á familia 

Franco e coa renovación dos citados privilexios? 

Que medidas prevé adoptar o goberno galego para rematar con este atentado aos 

valores democráticos e con esta ofensa á memoria das vítimas da Ditadura? 

Considera necesario demandar ao goberno do Estado a anulación de todos os 

títulos nobiliarios que honran a nomes relacionados coa represión franquista? 

 

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/03/2018 12:46:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/03/2018 12:47:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/03/2018 12:47:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/03/2018 12:47:07 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/03/2018 12:47:08 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/03/2018 12:47:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Xoaquín Fernández Leiceaga e 

Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, 

Educación e Cultura. 

 

 

O día 20 de marzo de 2018 o conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria visitaba o concello de Teo (A Coruña) e 

anunciaba obras por un importe de 630.000 € dos que a maior parte, 

segundo a páxina web da propia consellería, se investirán na mellora 

enerxética (rehabilitación enerxética e funcional) do CEIP A 

Ramallosa, cun investimento de preto de medio millón de euros. 

 

Non podemos esquecer que este colexio foi centro dunha polémica no 

mes de xaneiro relacionado coa temperatura das aulas; así, podemos ler 

en La Voz de Galicia do día 18 de xaneiro que “tal es el grado de 

humedad en el aula de los más pequeños que un deshumidificador de 

20 litros funciona sin descanso durante las 24 horas del día como 

única solución, por ahora, para combatir una situación que afecta a 

todas las clases de la fachada del ala norte, y que en el caso de la clase 

de infantil alcanza niveles muy preocupantes para los padres. Aunque 

la calefacción funciona en todo el centro y también en la clase de 3 

años, el calor que desprenden los radiadores no basta para que los 

niños estén cómodos en el colegio.” 

 

Unha vez comprobamos que a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria só actúa cando os problemas acadan 

coñecemento público pese a ser coñecedora dos problemas existentes 

nos centros e, aínda así, o fai sen establecer con claridade nin prazos 

nin actuacións. 

 

Estas inversións que agora se anuncian no concello de Teo non veñen a 

resolver, obviamente, as demandas que as distintas comunidades 

educativas veñen trasladando e que deron lugar á presentación dunha 
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moción no propio Concello de Teo o día 19 de xaneiro de 2018 

reclamando a solución dos problemas existentes en todos os centros 

educativos do Concello de Teo dependentes da consellería. 

 

Ante esta situación, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que prazos de execución se manexan para reforma integral do 

CEIP da Ramallosa? Vaise proceder á retirada de amianto 

durante a execución desas obras? 

2. Inclúense nas obras previstas no CEIP da Ramallosa a instalación 

dun ascensor, a retirada depósito gasóleo baixo a aula de infantil 

ou a mellora instalacións deportivas? 

3. Que obras e prazos se manexan para o resto dos centros do 

concello de Teo? 

4. Ante a inexistencia de inversións nos últimos anos no CRA de 

Teo está a valorar a consellería o seu peche? 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Concepción Burgo López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/03/2018 12:52:17 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/03/2018 12:52:22 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/03/2018 12:52:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco, Luís Manuel Álvarez Martínez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López,  deputados e deputada pertencentes ao 

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

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta escrita. 

 

 

A VAC Ferrol – San Cibrao é unha arteria fundamental para o desenvolvemento 

das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e da Mariña lucense. É prioritario potenciar 

a dita VAC para poder saír da situación de debilidade económica potenciando o 

comercio dunhas comarcas abandonadas. 

 

 

O día 22 de abril de 2016,  celebrouse unha reunión no concello de Cariño, onde 

asistiron a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, o delegado provincial da 

Xunta de Galicia na provincia da Coruña, a delegada provincial da Xunta de 

Galicia na provincia de Lugo e os representantes, de todas as cores políticas, dos 

16 concellos das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e A Mariña. 

 

 

Nesta xuntanza acordouse formar unha comisión de seguimento do proxecto de 

construción da VAC Costa Norte, ente que estaría formado por un alcalde de 

cada comarca e de cada cor política (Secundino García, alcalde de San 

Sadurniño, polo BNG e Ferrolterra; Miguel Alonso, alcalde de Cariño, polo 

PSdeG e Ortegal; e Jesús Novo, alcalde do Vicedo, polo PP e A Mariña) máis un 

ou dous representantes da propia consellería. 

 

 

Por iso os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Ten o Goberno galego a intención de crear a comisión de seguimento da 

VAC-Costa Norte,  en caso afirmativo, cando? 

 

 

2ª) Ten algunha data fixada para a primeira reunión da comisión de seguimento 

da VAC-Costa Norte? 
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3ª) Ten unha proposta de calendario de reunións, para as reunións da comisión de 

seguimento da VAC Costa Norte, en caso afirmativo, cal? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de marzo de 2018 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/03/2018 10:25:36 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/03/2018 10:25:51 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/03/2018 10:25:57 
 

María Luisa Pierres López na data 23/03/2018 10:26:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Noela 

Blanco Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A prevalencia da diabetes en Galicia é do 8 por cento, polo que se 

calcula que máis de 220.000 persoas na comunidade padece esta 

enfermidade. Un sete por cento da poboación maior de 18 anos ten 

diabetes tipo 2 en Galicia, segundo os últimos estudos oficiais, sendo A 

Coruña a provincia galega con maior prevalencia. 

 

A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é un serio problema de saúde pública 

"pola súa magnitude actual e polo potencial aumento futuro da 

enfermidade" e das súas "graves complicacións". 

 

Para levar as persoas pacientes un control adecuado cos sistemas 

utilizados actualmente de medidores con tiras, son necesarios como 

mínimo seis picadas diarias, aos que hai que engadir os catro que, como 

mínimo, son necesarios para a administración da insulina. 

 

Cos novos dispositivos redúcese considerablemente o número de 

picadas, O FreeStyle Libre é un medidor de glucosa que pode cambiar a 

vida das persoas diabéticas é fácil de usar e cada escaneo obtén o seu 

valor actual de glucosa, os valores das últimas 8 horas e unha frecha 

que lle indica cara a onde se dirixe a súa glucosa. 

 

Algunhas comunidades autónomas facilitan este tipo de medidor de 

glucosa, como a Comunidade Valenciana, País Vasco ou Andalucía, 

ben financiando parte do custo do medidor ou total sobre todo aos que 

están indicados para pacientes que sofren diabetes tipo I -teñen que 

administrarse constantemente insulina porque o seu corpo non a xera de 

xeito natural- e pese a que levan bombas de insulina teñen problemas 

para controlar a súa enfermidade. Non ocorre así en Galicia. 
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Ten coñecemento a Xunta de Galicia da situación dos afectados 

por diabetes en relación á non dispoñibilidade do medidor de 

glucosa FreeStyle Libre? 

2. Ten previsto a Xunta de Galicia algunha medida con respecto a  

facilitar, total ou parcialmente, o acceso dos diabéticos ao 

medidor de glucosa FreeStyle Libre? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 11:39:41 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 11:39:48 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 23/03/2018 11:39:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

As redeiras, son mulleres do mar que desenvolven  un traballo pouco visible e 

pouco valorado, aínda que se  trate dun oficio  altamente cualificado, e que se 

vén desenvolvendo tradicionalmente por mulleres desde as súas orixes, polo 

tanto trátase dun sector altamente feminizado. O seu  traballo é imprescindible 

para o sector do mar.  

 

 

Os danos profesionais máis comúns que sofren estas profesionais, son os 

coñecidos como trastornos músculo-esqueléticos (TME), orixinados como 

consecuencia do traballo que realizan, derivadas da adopción de posturas 

forzadas, mantidas ou fatigosas. As partes do corpo máis castigadas son as 

costas, os brazos, os cóbados, as mans e en menor medida as extremidades 

inferiores; pola realización de movementos repetitivos, da manipulación de 

cargas ou da aplicación de forzas importantes. Outros riscos importantes son os 

derivados das condicións adversas da climatoloxía e do lugar de traballo: 

exposición solar, humidades etc. 

 

 

E precisamente da falta de recoñecemento destas doenzas é das que se laia o 

colectivo de redeiras, que despois duns anos desenvolvendo a súa actividade 

todas elas se ven afectadas por algunha das doenzas descritas. Aínda existindo 

unha clara relación causa-efecto encontran grandes dificultades para que se lles 

conceda unha baixa laboral por continxencias profesionais, e en consecuencia un 

recoñecemento das enfermidades derivadas do exercicio do seu traballo.  

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Realizou algún estudo a Consellería do Mar sobre as doenzas máis comúns e 

habituais que sofren as redeiras, se for o caso, cales foron os resultados? 
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2ª) No  caso contrario, van realizar algún estudo, en que prazo? 

 

 

3ª) Vai levar a cabo o Goberno galego algún tipo de xestión encamiñada á 

prevención das doenzas máis comúns e habituais que sofren as redeiras? 

 

 

4ª) Realizou algunha xestión a Consellería do Mar co Ministerio de Emprego  e 

Seguridade Social, dado que o colectivo de redeiras é maioritariamente galego, 

para que estas doenzas habituais que sofren as redeiras  se poidan considerar 

enfermidade profesional? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de marzo de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 23/03/2018 12:55:28 
 

Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 12:55:44 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

escrita, relativa aos problemas de contaminación e cheiros que afectan á localidade do 

Pindo, en Carnota. 

 

Desde hai décadas o lugar do Pindo, no Concello de Carnota, sufre un problema 

moi grave de contaminación de augas fecais procedentes de domicilios particulares na 

cabeceira da praia de san Pedro, a central e máis grande da localidade, que causa todo o 

ano unha situación grave de contaminación e cheiros que se extrema nos meses de calor. 

En 2005 redáctase un proxecto para a mellora da Rede de Saneamento do 

Concello de Carnota, entre a EDAR de Panchés (Carnota) o lugar do Ézaro (Dumbría). 

Así mesmo comézase a redacción doutro proxecto similar para o lugar de Lariño. 

A obra non puido ser máis rocambolesca, e estivo continuamente envolta en 

problemas, coma a creba da empresa contratista OCA e os retrasos continuados na 

execución da obra. Así chegamos á situación de que en marzo de 2018, 13 anos despois 

da elaboración do proxecto e 6 despois da data prevista para o remate das obras, estas 

seguen sen terse sequera entregado ao Concello de Carnota para que poida comezar a 

enganchar os domicilios particulares e os puntos de vertido problemáticos, perpetuando 

un problema que non hai outra forma de resolver que enganchando os vertidos á rede. 
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O actual goberno do Concello de Carnota de Ramón Noceda Caamaño ten feito 

nos últimos anos numerosas xestións e chamadas de atención sobre esta situación, 

incluíndo unha visita presencial do propio alcalde en compaña de representantes 

veciñais ao director de Augas de Galiza, Roberto Rodríguez. Así mesmo téñense 

desenvolvido xa mobilizacións secundadas polo conxunto da poboación, para esixir que 

se remate dunha vez co problema. 

Consecuencia de ditas xestións municipais e mobilizacións veciñais, desde 

Augas de Galiza tense anunciado a inminente entrega das obras. Porén, pasan os meses 

e isto segue sen producirse, un incumprimento grave e absolutamente inxustificado e 

nos fai temer que coa chegada dos meses de calor deste ano O Pindo volverá ser vítima 

do problema endémico de cheiros e da contaminación na súa principal praia, que causan 

prexuízos graves á veciñanza e precisamente nos meses de maior afluencia turística, co 

que se xe perxudica tamén gravemente aos estabelecementos hostaleiros. 

Ademais sospeitamos que polo tempo de retraso que leva a obra esta xa poida ter 

sufrido importantes desperfectos e infiltracións de auga mariña, o que pode complicar e 

dilatar aínda máis a solución ao problema. 

 

Polo tanto, de conformidade co anterior formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

 Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza de cara a 

proceder á inmediata posta en marcha do saneamento do Pindo?  

 Como é posíbel que unha obra de saneamento cuxo proxecto se 

redactou en 2005 e cuxa entrega estaba prevista en 2012, siga sen entregarse en 

2018? 
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 En que situación se atopa o proxecto para dotación do 

saneamento en Lariño? 

 Por que Augas de Galiza e a Xunta de Galiza discriminan a 

Carnota non poñendo en funcionamento os saneamentos do Pindo e de Lariño 

despois de 13 anos, e levando sen investir nin un só euro no saneamento no 

Concello de Carnota desde 2011?  

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 23/03/2018 13:38:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 23/03/2018 13:38:39 
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Ana Pontón Mondelo na data 23/03/2018 13:38:40 

 

Olalla Rodil Fernández na data 23/03/2018 13:38:42 

 

Noa Presas Bergantiños na data 23/03/2018 13:38:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 23/03/2018 13:38:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta por escrito. 

 

Os Trastornos do Espectro do Autismo (TAE), hoxe día tamén 

denominados “Condicións do Espectro Autista (CEA)” son un grupo de 

alteracións de orixe neurobiolóxico que afectan o desenvolvemento 

dunha persoa. Cando falamos de autismo por tanto estamos a falar de 

persoas moi diferentes entre si, nunca dunha categoría única. Esas 

alteracións están presentes ao longo da vida das persoas diagnosticadas 

TEA, producindo cambios no seu proceso cognitivo e modificando a 

súa maneira de estar e relacionarse socialmente.  

 

O grao de incidencia dos TEA aumentou ao longo dos últimos anos. 

Dun caso cada 10.000 nacementos, como se estimaba nos anos 70 a un 

caso entre 150 nacementos. Ademais, preséntase catro veces máis en 

homes que en mulleres.  

 

As persoas con TEA viron reducidos os recursos públicos dedicados á 

atención das súas necesidades, que hai que engadir aos habituais 

impedimentos e bloqueos sociais que se atopan no seu día a día para 

acceder ao emprego, á vivenda, á educación ou á sanidade.  

 

As familias de 30 nenos e nenas ourensás con Trastornos do Espectro 

Autista (TEA) denunciaron recentemente a suba do 100 % das cotas 

mensuais que deben pagar para ter acceso aos servizos da asociación de 

Autismo Ourense. Actualmente esta asociación presta dous servizos 

nun edificio de propiedade pública: un servizo de atención temperá, 

para todos os nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, que consiste en 8 horas 

ao mes, e un servizo de orientación aos das idades comprendidas entre 

os 6 a 21 anos de 7 horas mensuais. Este incremento produciríase dos 

150 euros ao mes que, na actualidade, abonan os pais e nais á entidade 

para que os seus fillos se beneficien dos servizos de Atención Temperá 

(0 a 6 anos) e de Orientación (6 a 21 anos) , e que ascenderían agora ata 
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os 300 mensuais. As familias atópanse nunha situación límite, ao non 

poder afrontar esta suba. Desde a Asociación de Autismo Ourense 

apuntaron que a suba se debe aos importantes recortes das axudas 

públicas.  

 

A asociación acordou pechar, a finais do presente curso escolar, os 

servizos de Orientación e posiblemente Atención Temperá, mantendo 

os de carácter básico para as persoas usuarias gravemente afectados. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia a situación na que se atopan as trinta 

familias ourensás destes nenos e nenas con autismo, que poden 

ver reducido proximamente os servizos que se prestan aos seus 

fillos e fillas? 

2. En caso afirmativo, que valoración fai da mesma o Goberno 

galego? 

3. Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia 

para garantir o mantemento e accesibilidade de todos os servizos 

de atención aos nenos e nenas ourensás con TEA? 

4. Cando ten previsto poñer en marcha ditas medidas? 

5. A canto ascenden as axudas concedidas pola Xunta de Galicia á 

Asociación Autismo Ourense dende o ano 2009? 

6. Cal é o desglose anual das axudas concedidas a Autismo Ourense 

dende o ano 2009? 

7. Realizou a Xunta de Galicia algún control do uso que lle deu 

Autismo Ourense as axudas que recibiu da Administración 

autonómica? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Noela Blanco Rodríguez na data 23/03/2018 14:08:19 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 14:08:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Hai case 4 anos, o presidente da Xunta de Galicia falaba do Consello 

Consultivo de Galicia como o “órgano asesor de máximo nivel”, “faro 

potente” que iluminaría as tarefas da Administración autonómica.  

 

E hai case 4 anos, o Señor Feijóo nomeaba presidente do órgano a José 

Luis Costa Pillado, quen prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e 

austeridade, promesas incumpridas nestes case 4 anos, tamén en 

relación coas propias persoas traballadoras da institución: están sendo 

laminados dende que comezara o mandato do actual presidente; hai un 

reparto arbitrario do traballo e o Tribunal Supremo acaba de facer firme 

a sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de 

Santiago de Compostela, a través da sentenza da Sección 1ª da Sala do 

Contencioso-Administrativo, de 15 de marzo de 2018. 

 Lamentablemente, esta sentenza supón un varapau para o Consello 

Consultivo (dise que a argumentación realizada non garda relación 

directa coa razón de decidir da sentenza) e para a propia Asesoría 

Xurídica da Xunta de Galicia, pois foi esta a “encargada” de presentar o 

recurso perante o TS. A maiores, impóñense as custas procesais (2000 

euros) á parte recorrente. 

 

O anterior confirma a profunda preocupación deste grupo parlamentario 

pola afectación ao prestixio, obxectividade e independencia do 

Consello Consultivo de Galicia, polo que reiteramos a necesidade do 

seu cese. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que pensa facer o Goberno galego ante a recente sentenza do 

Tribunal Supremo -Sección 1ª da Sala do Contencioso-

Administrativo, de 15 de marzo de 2018- que confirma a 

condena ao Consello Consultivo de Galicia? 

2. Que opinión lle merece entón ao Goberno a sentenza do Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de 

Compostela, de data 13 de xaneiro de 2017, que condenaba ao 

órgano a pagar os complementos de produtividade do persoal que 

o propio presidente decidira eliminar de maneira arbitraria?  

3. Vai esixir o Goberno que sexa o propio presidente do Consello 

Consultivo quen abone persoalmente a ampliación do orzamento 

para o pago dos complementos de produtividade do persoal e as 

custas do procedemento ante o Tribunal Supremo? 

4. Entende agora o Goberno que o presidente do Consello 

Consultivo está a incumprir gravemente os deberes do seu cargo? 

5. Entende o Goberno que está en xogo o prestixio da institución? 

6. Considera preciso o cesamento do presidente do Consello 

Consultivo de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/03/2018 14:21:20 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/03/2018 14:21:26 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 14:21:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Fermín Losada Álvarez, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e José Manuel Pérez Seco, deputados e deputada pertencentes 

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

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

pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Desde a liberalización do mercado enerxético en España, os prezos da enerxía 

eléctrica sufriron incrementos da orde do 60 % afastándose moito dos prezos 

medios europeos, que se manteñen nunha liña estable. 

 

 

Ademais, as bonificacións recibidas vía sistema de xestión da demanda de 

interromper víronse reducidas notablemente, ademais de supoñer, debido o 

sistema de subhastas de interrupción, un lastre para as empresas en canto á 

planificación de investimentos, orzamentos e creación e mantemento do 

emprego, deixando as empresas expostas a unha perda de competitividade con 

respecto ás dos países do noso contorno que operan nos mesmos mercados. 

Posiblemente por estas razóns obsérvanse nos últimos anos investimentos de 

empresas españolas en diferentes países do noso contorno nos que a incerteza 

existente sobre prezos da enerxía a medio e longo prazo as benefician, o que pon 

en risco de deslocalización ás plantas españolas. 

 

 

Un escenario realista e posible sería o dunha tarifa eléctrica estable e competitiva 

a medio e longo prazo, mediante contratos bilaterais entre produtores e 

consumidores, o mesmo que ocorre nalgún país da Unión Europea, favorecendo 

iso a estabilidade e a creación de novo emprego, en definitiva, o noso futuro 

industrial. 

 

 

As empresas radicadas en Galicia, como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa e  

cementeiras, grandes consumidoras de enerxía electrointensiva como 

consecuencia dos seus procesos produtivos, son testemuña nos últimos tempos de 

como os prezos da enerxía, principal custo da transformación das materias 

primas nos seus procesos produtivos, se viron incrementado con respecto aos 

competidores do seu contorno a nivel europeo. 
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Con todo isto, os poderes públicos do noso país están obrigados a abordar a 

problemática das empresas electrointensivas que teñen un gran consumo de 

enerxía nos seus procesos produtivos (sectores do aluminio, ferroaleacións, 

siderurxia, cementeiros, etc) e a adoptar as solucións necesarias, xa que as 

plantas industriais españolas, con importante presenza en Galicia, compiten en 

gran desigualdade como consecuencia de que os custes enerxéticos en Europa 

son inferiores aos custos en España. 

 

 

Por todo iso, os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 
 

 

1ª) Que medidas ten adoptado e que posición ten o Goberno galego ante esta 

cuestión, que presenta unha forte incidencia no presente e futuro do noso tecido 

industrial? 
 

 

2ª)  Que medidas ten adoptado o Goberno galego ante o Goberno central para 

que o actual réxime de incentivos deixe de penalizar á industria electrointesiva en 

consumo enerxético, equiparando ás condicións de competitividade das nosas 

plantas industriais coas da nosa contorna europea? 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/03/2018 16:26:19 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/03/2018 16:26:30 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/03/2018 16:26:40 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/03/2018 16:26:46 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta escrita. 

 

Nos pasados días o comité de empresa da consellaría de Política Social na 

provincia de Pontevedra iniciou unha campaña de denuncia das deficiencias e falta 

de persoal no Centro de persoas maiores de Campolongo (Pontevedra). O comezo 

desta campaña é resultado da falta de resposta por parte da consellaría a demandas 

formuladas desde 2015.  

Entre outras, o comité formula as seguintes demandas para a mellora da 

atención asistencial na residencia: 

- Mellora nos ascensores por seren insuficientes e non axeitados para persoas 

con mobilidade reducida. 

- Instalación de tomas de osíxeno e aspiración nas habitacións, xa que hai 

residentes que pola súa inmobilidade reciben alimentación nos cuartos. 

- Reformas nos pisos terceiro e cuarto para adaptalos ás persoas que os 

utilizan. 

- Modificacións dos usos dos montacargas. 
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- Melloras no servizo de cociña. 

- Dotación do comedor con elementos de seguridade para as persoas 

usuarias. 

- Modificación do acceso á cafetaría para as persoas que viven na residencia. 

- Comedores e salas de estar en todas as plantas. 

- Dotación de maquinaria necesaria en comedor, cociña, enfermaría e 

lavandaría. 

- Finalización das obras no comedor do cuarto andar. 

En materia de persoal, o comité demanda a ampliación do cadro de persoal 

coa contratación de dúas persoas para a enfermaría, cinco auxiliares de enfermaría e 

un/ha cociñeiro/a. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Como valora a Xunta de Galiza as demandas do comité de empresa a 

respecto da residencia de mariores de Campolongo (Pontevedra)? 

-Desde cando coñece a Consellaría de Política Social estas necesidades? 

-Que medidas prevé adoptar o goberno galego para corrixir as deficiencias 

denunciadas polo comité de empresa? 
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-Prevé a Consellaría de Política Territorial incementar o cadro de persoal da 

residencia?  

-En que prazos se van a realizar as melloras demandadas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2018 11:58:19 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2018 11:58:24 

 

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2018 11:58:25 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 26/03/2018 11:58:27 

 

Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2018 11:58:28 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2018 11:58:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López e Luís Manuel 

Álvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Onte mesmo, a Corporación Municipal de A Lama aprobaba por 

unanimidade unha moción conxunta de rexeitamento á extinción da 

“Fundación Padroado das Colonias Escolares de Covelo”, que fundara 

altruistamente Manuel Barreiro Cavanelas, e de apoio á continuidade da 

mesma.  

 

A decisión foi secundada pola veciñanza da parroquia de Covelo, 

representado pola Asociación de Veciños de Laxedo, quen impugnará a 

recente Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. Os motivos desta impugnación son, evidentemente, velar 

polos intereses das persoas veciñas e pola preservación dun patrimonio 

que lle corresponde ao pobo, sendo conscientes tamén de que cómpre 

poñer os medios necesarios para facer rexurdir a fundación e rematar 

coa situación de abandono actual. 

 

O complexo (duns 40000 metros cadrados) require dunha profunda 

rehabilitación, tendo como obxectivo destinalo a fins educativos, de 

ocio e de formación medioambiental xuvenil. 

 

Cando menos resulta curioso que o alcalde de A Lama, do Partido 

Popular e que goberna A Lama con maioría absoluta, semella que non 

tiña noticia algunha da orde da Xunta de Galicia nin de que o padroado 

da fundación acordara que os bens e dereitos resultantes da liquidación 

fosen destinados ao concello. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cales son os motivos polos que a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria decidiu ditar unha Orde de 

extinción da “Fundación Padroado das Colonias Escolares de 

Covelo”, no concello de A Lama (Pontevedra)? 

2. Por que non ten o Goberno galego a intención de rehabilitar o 

complexo para destinalo a fins educativos, de ocio e de 

formación medioambiental dos veciños e veciñas da parroquia? 

3. Cando comunicou o Goberno ao alcalde de A Lama o contido da 

orde? Cal foi a súa reposta? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Concepción Burgo López 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/03/2018 12:23:58 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 26/03/2018 12:24:04 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2018 12:24:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e María 

Dolores Toja Suárez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O luns 6 de febreiro publicábase non DOG ós 31 concellos afectados 

pola couza guatemalteca (Tecia solanivora) , 13 na provincia da Coruña 

e 18 na provincia de Lugo.  
 

O martes 2 de maio comezaba a “campaña de recollida de pataca 

afectada pola couza guatemalteca (Tecia solanivora)”, a cal empezou en 

dous concellos coruñeses e dous lucenses. 
 

O mércores 24 de maio, cando aínda se estaba a recoller pataca 

afectada, a conselleira do Medio Rural, anunciaba que dá por 

controlada a praga da couza guatemalteca da pataca nos concellos 

infestados na provincia da Coruña. 
 

O luns 3 de xullo comezaba a Consellería de Medio Rural a pagar as 

primeiras axudas pola prohibición de plantar patacas, axudas solicitadas 

polos veciños e veciñas dos concellos afectados pola couza 

guatemalteca. 
 

O venres 20 de outubro publicouse no DOG que o concello de Cariño, 

na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca. 
 

O domingo 25 de marzo coñecemos pola prensa que o concello de 

Muxía, na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca 

(Tecia solanivora). 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cal foi o motivo polo que a concello de Muxía, na provincia da 

Coruña, pasa a ser concello infestado pola existencia da praga (Tecia 

Solanivara)? 

 

2. Dende cando é coñecedora a Consellería de Medio Rural de que o 

concello de Muxía esta infestado? 

 

3. Existe o risco que aparezan máis concellos infestados? En caso 

afirmativo, cales? 

 

4. En que data vai comezar, por parte da Consellería de Medio Rural, a 

retirada das patacas infestadas pola praga da pataca, no concello de 

Muxía? 

 

5. Vendo que as medidas adoptadas pola Consellería de Medio Rural 

non foron eficaces, vai tomar outras medidas? En caso afirmativo, 

cales? 

 

6. Foi tratado este tema na Comisión de seguimento da praga da pataca? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   María Dolores Toja Suárez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/03/2018 12:27:14 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 26/03/2018 12:27:20 
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María Dolores Toja Suárez na data 26/03/2018 12:27:25 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, relativa á reforma integral da PO-403. 

 

A Xunta de Galiza ten previsto levar a cabo un proxecto de mellora parcial da 

estrada comarcal PO 403, un vial que ten moitos problemas de seguranza viaria e 

accesibilidade, especialmente en Angoares, desde a apertura da A-52 fai 20 anos. 

Cómpre ter en conta que se trata dunha estrada con unha intensidade media diaria de 

máis de 10.000 vehículos/día, que atravesa unha zona con unha elevada densidade 

residencial, clasificada como solo urbano e de núcleo nun treito moi significativo do 

percorrido. 

O proxecto presentado polo goberno galego ten importantes carencias 

conceptuais e técnicas: non responde ás necesidades dos núcleos de Angoares e 

Moreira, non resolve os principais problemas do treito, non contempla a continuidade 

das beirarrúas, non resolve axeitadamente a conexión co viario municipal, non cumpre a 

normativa de accesibilidade, non prevé a mellora do alumeado, etc. 

Así mesmo, este proxecto tampouco resolve as necesidades do núcleo urbano de 

Ponteareas, que é atravesado pola PO-403. A Avenida Castelao, sendo a zona con maior 

densidade de poboación do núcleo urbano, carece a día de hoxe de beirarrúas en moitos 

dos seus tramos. 

92054



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

Tanto a veciñanza como o goberno e a corporación municipal de Ponteareas 

consideran necesario introducir importantes melloras no proxecto, para que se realice 

unha actuación integral de mellora da seguranza viaria, da mobilidade peonil e da 

accesibilidade.  

Asemade, cómpre que a Xunta de Galiza cumpra os seus compromisos e elabore 

o proxecto de circunvalación previsto no convenio asinado en 2015, para que 

posteriormente o Ministerio de Fomento execute o vial de conexión do centro urbano de 

Ponteareas co enlace da autovía en Moreira. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Por que o goberno galego non contou para nada co Concello de Ponteareas á 

hora de elaborar o proxecto de mellora da estrada PO-403? 

-Ten previsto o goberno galego atender as demandas veciñais e do concello de 

Ponteareas a respecto da reforma da estrada PO 403? 

-Teñen previsto atender as demandas da veciñanza e da Corporación Municipal 

de Ponteareas para dotar de beirarrúas os tramos urbanos da PO-403 na Avenida 

Castelao? 

-Considera a Xunta de Galiza razonábeis as peticións de mellora da seguridade 

viaria e da accesibilidade na citada estrada? 

-Ten previsto o goberno galego cumprir a normativa de accesibilidade nas 

beirarrúas e sendas previstas na reforma do vial? 
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-En que prazo prevé licitar o proxecto de circunvalación previsto no convenio 

asinado no 2015? 

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2018 17:13:03 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2018 17:13:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2018 17:13:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/03/2018 17:13:11 
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Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2018 17:13:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2018 17:13:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

En España, un total de 58 órganos xudiciais solicitaron, dende marzo de 

2015, a intervención da “Unidade de Apoio para Causas por 

Corrupción” (UACC), unidade que existe para detectar e solucionar os 

problemas en órganos que se encargan de procedementos relacionados 

con delitos de defraudacións, insolvencias punibles, relativos á 

propiedade intelectual, corrupción, societarios, branqueo de capitais, 

contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, de prevaricación, 

suborno, tráfico de influenzas ou malversación de caudais públicos, 

entre outros. 

 

Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, Galicia foi unha 

das comunidades autónomas con menos peticións, en concreto, só 

houbo 1 en 3 anos. Estas peticións concrétanse en medidas como o 

nomeamento de maxistrados ou cadro de persoal funcionarial de 

reforzo e fanse para cubrir o grande volume das causas, a duración das 

sesións da vista oral e o tempo preciso para a redacción das sentenzas. 

Quizais, dada a escaseza de persoal xudicial en xeral e a cantidade a 

asuntos relativos á corrupción que aínda están sen resolver na nosa 

Comunidade Autónoma, fose preciso pedir algunha unidade máis.  

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cal é e opinión do Goberno da Xunta de Galicia sobre que en 

Galicia só houbese unha petición de intervención da “Unidade de 

Apoio para Causas por Corrupción” dende marzo de 2015 ata o 

día de hoxe? 

2. Segundo os datos que se manexan respecto de delitos 

relacionados coa corrupción, entende o Goberno que serían 

necesarias máis? 
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3. Vai demandar o Goberno ao Goberno do Estado unha Fiscalía 

contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada para Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/03/2018 09:44:16 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/03/2018 09:44:21 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/03/2018 09:44:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Xoaquín Fernández 

Leiceaga e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A actividade mineira debe de ser moi escrupulosa á hora de preservar o 

medio ambiente e minimizar os impactos ambientais da actividade. 

Lamentablemente non é a situación que arrastra a explotación de Cobre 

San Rafael. Estamos a falar dunha antiga mina de cobre entre os 

municipios de Touro e O Pino empregada agora como depósito para 

extraer material de construción, a expensas de obter os permisos 

necesarios para sacar de novo cobre. 

 

Falamos dun xacemento que é zona mineira en uso desde o pasado 

século XIX. Estivo operativo como mina de cobre entre os anos 1973 e 

1986. Estes anteriores episodios de minería metálica en Touro xa 

provocaron un problema ambiental de case imposible solución en augas 

superficiais e subterráneas que levan a que ríos como o Brandelos, 

Laña, Pucheiras, Felisa e Portapego teñan sufrido os seus efectos, o que 

levou xa ao Defensor del Pueblo no 2015 a reclamar á Xunta de Galicia 

unha actuación eficiente polo desastre ambiental xerado pola actividade 

extractiva. 

 

O certo é que as actuacións da Xunta de Galicia nos labores de 

vixilancia e control teñen deixado moito que desexar, como veñen 

sinalando os veciños. Os socialistas consideramos que non se poden 

autorizar novas explotacións mineiras sobre terreos mineiros que 

continúan supoñendo importantes agresións medioambientais.  
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Ten realizado a Xunta de Galicia un estudo detallado da situación 

actual da calidade das augas das canles procedentes da antiga canteira 

ou as canles cuxas augas están actualmente contaminadas palas 

escorrentías da antiga explotación? 

 

2. Cales teñen sido os plans de Control e seguimento da calidade das 

augas das canles actualmente afectadas polo antiga explotación? 

 

3. Ten feito a Xunta de Galicia un estudo das captacións e conducións 

de auga municipais, veciñais e privadas existentes neste ámbito? 

 

4. Ten tomado a Xunta de Galicia algunha medida ante os proxectos de 

carácter municipal levados a cabo en zonas da anterior explotación 

mineira non recuperadas medioambientalmente? 

 

5. De telas tomado, cales teñen sido estas medidas?    

 

6. Ten a Xunta de Galicia deseñado e executado un plan de medidas 

preventivas e correctoras para reducir a contaminación que actualmente 

rexistran as canles? 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: Abel Losada Álvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/03/2018 09:50:55 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/03/2018 09:51:02 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/03/2018 09:51:07 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/03/2018 09:51:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados 

e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

resposta por escrito. 

Despois de anos de inactividade e aparente abandono do Polígono de 

Morás, e o vial que o atravesa Xunta de Galicia, a través de Xestur 

retoma as obras de acondicionamento cunha adxudicación realizada en 

abril de 2017 cun cronograma de 10 meses.  

A día de hoxe, a estrada que discorre pola zona segue a ser un vial 

provisional con abruptos desvíos, badenes que fan bater os coches, 

inmensas fochancas, curvas imposibles, sinalización insuficiente, 

iluminación nula e, en definitiva, unha vía de comunicación moi 

utilizada pola cidadanía e que supón un risco máis que evidente para a 

circulación e a vida das persoas. Máxime si engadimos os temporais 

destes días que diminúen a visibilidade, incrementan o estado esvaradío 

do “firme”, máxime tendo en conta toda a lama espallada polos 

camións de obra que circulan por ela. 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación na que se 

atopa este vial provisional? 

2. Que consecuencias cre o Goberno galego que pode ter para os 

veciños e veciñas do Concello de Arteixo o estado intransitable 

no que se atopa este vial? 

3. Ten previsto o Goberno galego colaborar co Concello de Arteixo 

para o arranxo inmediato da estrada que atravesa o Polígono de 

Morás, así como a súa sinalización e iluminación que minimicen 

os riscos para as persoas usuarias das mesmas? 

92063



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

4. Púxose en contacto a Xunta de Galicia co Concello de Arteixo 

para que esixa da empresa concesionaria das obras para tomar as 

medidas de seguridade en canto á entrada e saída dos camións de 

obra, limpeza da estrada? 

 

Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   María Luisa Pierres López 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/03/2018 10:01:30 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/03/2018 10:01:45 

 
María Luisa Pierres López na data 28/03/2018 10:01:47 

 
Raúl Fernández Fernández na data 28/03/2018 10:01:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga e José Manuel Pérez Seco, deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Ante as noticias públicas da existencia dunha moratoria municipal para 

a vivenda turística no casco histórico de Santiago de Compostela, os 

deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

 

1. É posible inscribir novas vivendas turísticas no Rexistro da 

Xunta de Galicia se están situadas no casco histórico de Santiago 

de Compostela de cumpriren os requisitos? 

2. A inscrición, é condición suficiente para a oferta das vivendas 

turísticas polos seus propietarios? 

 

Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

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

 

Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/03/2018 10:35:23 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/03/2018 10:35:30 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Segundo a OMS, as matronas desenvolven un papel fundamental en relación á 

saúde das mulleres, non só na atención durante a xestación ou o parto, si non 

tamén en todas as etapas da vida sexual e reprodutiva da muller.  

Con todo, pese as recomendacións de ratios por parte da OMS, estas seguen a ser 

inadecuadas tanto na atención primaria como especializada por parte do Servizo 

Galego de Saúde, que ten deseñado un Plan Integral de Saúde da Muller que 

resulta imposible levar a cabo de xeito equitativo en todo o territorio, xa que se 

produce una iniquidade asistencial en función da zona onde se resida. Neste 

sentido, Ourense é o sitio máis castigado principalmente e de xeito alarmante na 

Atención Primaria, onde soamente existen 8 matronas para toda a provincia de 

Ourense, que conta cunha poboación de 160.453 mulleres. 

A Asociación Galega de Matronas denuncia a absoluta precariedade, 

especialmente na zona de Ourense, onde resulta totalmente imposible levar a 

cabo o Plan Integral de saúde da muller. 

Esta situación, non ten moitas trazas de mellorar, tendo en conta que para a 

seguinte OPE non están previstas prazas de matronas e as actuais están sendo 

amortizadas en lugar de ser cubertas.  

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

preguntas: 
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- Ten pensado o Goberno cubrir as baixas e xubilacións das matronas?  

- Que ten pensado facer o Goberno para dar solución a falta absoluta de 

matronas na provincia de Ourense, especialmente na Atención Primaria? 

- Considera o Goberno que se está a dar unha atención equitativa tendo en 

conta as diferencias de ratios nas provincias?  

- Considera o Goberno que con estes datos poden estar dando cumprimento 

ao Plan Integral de Saúde da Muller en Galicia?  

- Por que non cumpre o Servizo Galego de Saúde coas recomendacións da 

OMS en canto ao número de matronas?  

 

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:40:39 
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    Á MESA PARLAMENTO  

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

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Xa temos trasladado por medio de diferentes iniciativas parlamentarias e 

preguntas urxentes, as denuncias realizadas tanto por doentes como por 

profesionais das urxencias do CHUS, sobre a situación de descontrol e abandono 

nas urxencias, debida á falta de medios materiais e humanos que poidan facer 

fronte á demanda, cunha asistencia sanitaria de calidade.  

Pese ás reunión mantidas coa dirección e a xerencia, na que foron trasladadas as 

demandas mínimas que xa non podían adiarse máis, sendo recoñecido pola 

propia dirección a mala situación, as cuestións comprometidas seguen sen levarse 

a cabo pese a existir partidas habilitadas para tal fin, segundo a información dada 

pola propia xerencia en maio do ano pasado,  por exemplo, en relación a 

actualización do servizo de raios.  

Por outra banda, o Conselleiro de Sanidade, no pleno celebrado o 21 de marzo, 

negaba esta situación diante dos profesionais e polo tanto, amosaba a nula 

vontade política de levar a cabo accións que mellorasen as condicións que están a 

vivirse.  

Tendo en conta todos estes feitos, esta semana a fiscalía denunciaba á Xunta de 

Galicia por un presunto delito de homicidio imprudente, que puxo en 

coñecemento da mesma o sindicato CESM-OMEGA polo falecemento dunha 

muller nos corredores das urxencias.  

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:  
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- Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a denuncia da fiscalía?  

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

  

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:13:51 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

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

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Vimos de ter coñecemento da “fichaxe”, por parte do Ministerio de sanidade, da 

actual Subdirectora Xeral de Farmacia, Carolina González-Criado.  

Esta persoa, leva dous anos imputada por presuntos delitos, entre os que se 

atopan o de prevaricación e homicidio imprudente, polas súas actuacións nos 

procesos que retrasaron os tratamentos de enfermos de hepatite C e que 

actualmente están sendo instruídos no xulgado número 3 de Santiago.  

Tal circunstancia, provoca unha situación totalmente vergoñenta e de enorme 

gravidade, cando non só non foi cesada, igual que tampouco o foi o actual 

xerente da EOXI de Vigo Félix Ruibal, tamén imputado no mesmo 

procedemento, si non que vai a ser promovida a un cargo de aínda máis 

responsabilidade, pese a que seguramente sexa aberto xuízo oral polos feitos 

anteriormente citados.  

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

- Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre o posible nomeamento de 

Carolina González- Criado? 

- Que información remitiu ao Ministerio de Sanidade a Consellería de 

Sanidade sobre a situación xudicial de imputada desta persoal?  

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 
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   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 28/03/2018 10:14:53 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita.  

Dentro das modificacións orzamentarias do mes de decembro de 2017, coa 

referencia TR-14-032-17, aparece unha modificación de crédito da Consellería 

do Mar de 400.665 €. 

Estamos ante unha cifra considerable para unha das consellerías con menor peso 

orzamentario da Xunta. Na mesma explicase que ten por obxecto atender ao 

cumprimento dunha sentencia xudicial.  

Cos datos que aparecen no documento é imposible coñecer os motivos polos que 

a Consellería se ve obrigada a facer este desembolso que tería servido para 

moitas actividades das necesarias no sector do mar.  

Polo exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita: 

• Cal é o motivo exacto e o contido da sentenza que obriga á Consellería do 

Mar a pagar máis de 400.000€?  

 Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 
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   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 28/03/2018 12:44:33 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 28/03/2018 12:44:41 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

Pouco despois da morte do Ditador Francisco Franco, o seu sucesor Juan Carlos 

de Borbón concedía á súa descendencia os títulos nobiliarios do Señorío de Meirás e do 

Ducado de Franco, coa dignidade de Grandeza de España. Con estes títulos a 

Monarquía lexitimaba e concedía privilexios á familia do Ditador, unha situación que se 

mantivo por decisións dos sucesivos gobernos do Estado. E asemade dáballe 

continuidade e lexitimidade á concesión de títulos nobiliarios por parte do Ditador a 

destacados dirixentes fascistas, títulos que foron renovados por todos os gobernos de 

España e sancionados polo Monarca. 

A concesión dos citados privilexios, a apropiación por parte da familia Franco 

de propiedades e bens públicos, a impunidade dos crimes do franquismo, o 

esquecemento das vítimas da Ditadura conforman unha páxina negra da transición e 

poñen en evidencia as eivas do rexime do 78. Constitúen unha vergoña para a 

democracia, unha ofensa para as vítimas e un ataque á dignidade colectiva do pobo 

galego. 

O pasado luns 26 de marzo o BOE publicaba a solitude de Carmen Martínez 

Bordiú para herdar o título do Ducado de Franco. Unha herdanza polo demais libre de 

cargas por decisión no seu día de Juan Carlos I.  
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A xuizo do BNG e de moitas persoas e entidades, a pervivencia destes títulos é 

incompatíbel co respecto aos valores democráticos e co recoñecemento á memoria de 

centos de miles de persoas que foron vítimas da Ditadura. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

Está de acordo o goberno galego coa concesión de títulos nobiliarios á familia 

Franco e coa renovación dos citados privilexios? 

Que medidas prevé adoptar o goberno galego para rematar con este atentado aos 

valores democráticos e con esta ofensa á memoria das vítimas da Ditadura? 

Considera necesario demandar ao goberno do Estado a anulación de todos os 

títulos nobiliarios que honran a nomes relacionados coa represión franquista? 

 

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/03/2018 12:47:54 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/03/2018 12:48:00 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/03/2018 12:48:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/03/2018 12:48:03 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/03/2018 12:48:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/03/2018 12:48:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Xoaquín Fernández Leiceaga e 

Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

 

O día 20 de marzo de 2018 o conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria visitaba o concello de Teo (A Coruña) e 

anunciaba obras por un importe de 630.000 € dos que a maior parte, 

segundo a páxina web da propia consellería, se investirán na mellora 

enerxética (rehabilitación enerxética e funcional) do CEIP A 

Ramallosa, cun investimento de preto de medio millón de euros. 

 

Non podemos esquecer que este colexio foi centro dunha polémica no 

mes de xaneiro relacionado coa temperatura das aulas; así, podemos ler 

en La Voz de Galicia do día 18 de xaneiro que “tal es el grado de 

humedad en el aula de los más pequeños que un deshumidificador de 

20 litros funciona sin descanso durante las 24 horas del día como 

única solución, por ahora, para combatir una situación que afecta a 

todas las clases de la fachada del ala norte, y que en el caso de la clase 

de infantil alcanza niveles muy preocupantes para los padres. Aunque 

la calefacción funciona en todo el centro y también en la clase de 3 

años, el calor que desprenden los radiadores no basta para que los 

niños estén cómodos en el colegio.” 

 

Unha vez comprobamos que a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria só actúa cando os problemas acadan 

coñecemento público pese a ser coñecedora dos problemas existentes 

nos centros e, aínda así, o fai sen establecer con claridade nin prazos 

nin actuacións. 

 

Estas inversións que agora se anuncian no concello de Teo non veñen a 

resolver, obviamente, as demandas que as distintas comunidades 

educativas veñen trasladando e que deron lugar á presentación dunha 

moción no propio Concello de Teo o día 19 de xaneiro de 2018 
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reclamando a solución dos problemas existentes en todos os centros 

educativos do Concello de Teo dependentes da consellería. 

 

Ante esta situación, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que prazos de execución se manexan para reforma integral do 

CEIP da Ramallosa? Vaise proceder á retirada de amianto 

durante a execución desas obras? 

2. Inclúense nas obras previstas no CEIP da Ramallosa a instalación 

dun ascensor, a retirada depósito gasóleo baixo a aula de infantil 

ou a mellora instalacións deportivas? 

3. Que obras e prazos se manexan para o resto dos centros do 

concello de Teo? 

4. Ante a inexistencia de inversións nos últimos anos no CRA de 

Teo está a valorar a consellería o seu peche? 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Concepción Burgo López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/03/2018 12:55:04 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/03/2018 12:55:13 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/03/2018 12:55:18 
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25241, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión, as

actuacións levadas a  cabo e  as  previstas  pola  Xunta  de  Galicia  en  relación  coas

demandas do persoal  de  limpeza  e  mantemento  da  empresa  Ferrovial  que  está  a

prestar servizos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, referidas á súa

situación laboral”, (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 da

Comisión 6ª do 15.03.2018- polo xerente do Sergas ao darlle resposta á pregunta 26701

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/03/2018 14:22:52

92080



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  22864, 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 fase na que se atopa o proceso de

construción do novo centro de saúde no concello do Saviñao, o grao de execución

das partidas orzamentarias consignadas para ese fin nos últimos anos e a contía que

vai destinar o Goberno galego no ano 2018, así como os prazos previstos para a súa

execución e entrada en funcionamento”,  (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:

“O  proxecto  de  construcción  do  centro  de  saúde  do  Saviñao  está  nestes  momentos

pendente de entrega.”

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 

2018/449887
26/03/2018 14:23

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 6

4a
31

1c
8-

06
c4

-8
8e

7-
14

79
-e

96
d4

5b
33

ac
1

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
26/03/2018 14:23:29

92081



Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 5787, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de  don José Alberto Pazos Couñago e outros/as

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre “a  valoración  do  Goberno  galego  en  relación  coa

xuntanza  levada  a  cabo  polo  presidente  de  Portos  de  Galicia  cos  grupos  políticos,

profesionais e sociais de Redondela para abordar a problemática do porto de Cesantes, e

os novos pasos que se van dar para ese fin”, (publicada no BOPG número  80 do 9 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 do

Mar,  que ten o seguinte contido:

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

8ª do 23.11.2017- polo presidente do ente público Portos de Galica  ao darlle resposta á pregunta

12793 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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ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS 
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




