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ı 33841 (10/POP-003918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto da fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade

113073
ı 33844 (10/POP-003919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas 113075

ı 33860 (10/POP-003920)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a prestación do servizo de comedor por Grupo GESCOR e as medidas que debe adoptar o
Goberno galego para garantir o correcto funcionamento dos comedores escolares 113077

ı 33866 (10/POP-003921)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias 113080

ı 33867 (10/POP-003922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias 113082

ı 33869 (10/POP-003923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a convocatoria polo Goberno galego de prazas públicas de fisioterapeuta 113084

ı 33870 (10/POP-003924)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de fisioterapia na atención primaria 113086
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ı 33876 (10/POP-003925)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación

113088
ı 33878 (10/POP-003926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as iniciativas para desenvolver na Business Factory Auto (BFA) de proxectos innovadores da
automoción de Galicia 113090

ı 33883 (10/POP-003927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a aplicación pola Xunta das recomendacións do Consello de Contas en materia de atención
residencial a persoas maiores e dependentes 113092

ı 33888 (10/POP-003928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución turística de Galicia ao longo do ano
2018 113099

ı 33891 (10/POP-003929)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o balance da actividade inspectora do ano 2017 da Área de Inspección Turística, de Turismo
de Galicia 113101

ı 33893 (10/POP-003930)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos da declaración do
Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade 113103

ı 33901 (10/POP-003931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o Plan de normalización da lingua galega na mocidade e as medidas que debe adoptar o Go-
berno galego en materia de política lingüística entre a poboación infantil 113105

ı 33906 (10/POP-003932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns da baixa execución da partida dedicada á «promoción do emprego e institucións
do mercado de traballo» dos orzamentos do ano 2017 113108
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ı 33908 (10/POP-003933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da aplicación da Lei de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia 113110

ı 33910 (10/POP-003934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos previstos polo Goberno
galego respecto da creación de escolas infantís de 0 a 3 anos en polígonos industriais e parques
empresariais 113112

ı 33912 (10/POP-003935)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da concesión de prestacións económicas no ámbito
familiar nestes últimos anos na nosa comunidade autónoma 113114

ı 33914 (10/POP-003936)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia dos datos de sinistralidade laboral na nosa comunidade
autónoma 113116

ı 33916 (10/POP-003937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia respecto da candidatura de Ourense á Rede de Cidades
Creativas da Literatura, da Unesco 113118

ı 33918 (10/POP-003938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do estado no que se atopa a veciñanza de San Vicente de
Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras (Ourense), debido ao corte físico da estrada OU-0807

113122
ı 33920 (10/POP-003939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cesión polo Goberno galego dun espazo ao Ateneo de Ourense para que poida desempeñar
a súa actividade unha vez que se materialice o traslado da actual biblioteca pública 113124

ı 33922 (10/POP-003940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre o motivo polo que a Xunta de Galicia decidiu transformar as casas da xuventude en Espazos
Emprende 113127

ı 33924 (10/POP-003941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a consideración polo Goberno galego das dificultades para a celebración este ano do Festival
de Cine Internacional de Ourense (OUFF) 113130

ı 33926 (10/POP-003942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a previsión da posta en marcha da estación de autobuses de Celanova 113132

ı 33928 (10/POP-003943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ourense 113134

ı 33930 (10/POP-003944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de construción dun novo centro de saúde en Ribadavia du-
rante a X lexislatura 113136

ı 33932 (10/POP-003945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas da provincia de Ourense que tiveron que ser atendidos en Vigo,
desde a supresión do servizo de cirurxía pediátrica no ano 2013, para someterse a unha interven-
ción cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo e festivo 113138

ı 33934 (10/POP-003946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da declaración do entroido de Viana do Bolo como de in-
terese turístico nacional 113140

ı 33937 (10/POP-003947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da evolución da sinistralidade laboral en Galicia 113143

ı 33939 (10/POP-003948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a previsión do Goberno galego respecto da posta en marcha do Centro Galego de Desenvol-
vemento Integral (Cegadi) 113145

ı 33941 (10/POP-003949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, durante o ano 2018, dalgunha campaña específica
para a prevención da violencia de xénero nos centros de día e residencias de maiores de Galicia

113147
ı 33943 (10/POP-003950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración polo Goberno galego da incidencia da ludopatía entre a mocidade na nosa co-
munidade autónoma 113149

ı 33945 (10/POP-003951)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a consideración da Xunta de Galicia sobre a suficiencia do número de puntos de encontro
familiar que hai na nosa comunidade autónoma para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas

113151
ı 33947 (10/POP-003952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Coruña 113153

ı 33950 (10/POP-003953)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión para a construción da residencia de maiores de Lugo 113155

ı 33953 (10/POP-003954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Pontevedra 113157

ı 33955 (10/POP-003955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ferrol 113159

ı 33957 (10/POP-003956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Santiago de Compostela

113161
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ı 33959 (10/POP-003957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Vigo 113163

ı 33961 (10/POP-003958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da política de redución da fenda salarial existente
en Galicia entre homes e mulleres 113165

ı 33981 (10/POP-003959)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 10 máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense 113170

ı 33984 (10/POP-003960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os mecanismos de control que se están levando a cabo pola Consellería do Medio Rural para
coñecer a expansión xeográfica do picudo vermello das palmeiras 113172

ı 33993 (10/POP-003961)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Monte-
celo, en Pontevedra 113174

ı 34001 (10/POP-003962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as medidas que está a planificar e desenvolver o Goberno galego en relación co consumo
responsable de auga 113176

ı 34009 (10/POP-003963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego, no decreto de desenvolvemento da Lei 4/2017, do 3 de ou-
tubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, dun artigo específico sobre o
emprego de métodos de pirotecnia cun menor impacto sobre os animais 113179

ı 34016 (10/POP-003964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto de que Renfe non oferte para Galicia un servizo inte-
gral de ferrocarril 113181
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ı 34030 (10/POP-003965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o Observatorio dos Ríos de Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Or-
denación do Territorio 113183

ı 34035 (10/POP-003966)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre os resultados do cumprimento do Decreto de garantía de tempos máximos de espera no ac-
ceso ás prestacións sanitarias públicas 113185

ı 34036 (10/POP-003967)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego para facer efectiva a intermodalidade entre as estacións de
trens e autobuses de Pontevedra 113187

ı 34038 (10/POP-003968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de adaptación de Galicia ao cambio climático

113189
ı 34040 (10/POP-003969)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a calidade da prestación de servizos pola nova concesionaria da liña de transporte por es-
trada XG521 Salvaterra-Vigo con anexos 113192

ı 34042 (10/POP-003970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a inclusión do acivro como especie vulnerable no Catálogo galego de especies ameazadas

113194
ı 34045 (10/POP-003971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da enquisa feita en Galicia sobre bio-
diversidade por unha empresa consultora 113196

ı 34047 (10/POP-003972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a facer na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza 113198
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ı 34049 (10/POP-003973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as subvencións da orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
(publicada no DOG do 4 de maio), en réxime de concorrencia non competitiva, como medio
para promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos con criterios de sustentabilidade
ambiental 113200

ı 34051 (10/POP-003974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do control e a verificación dos sistemas de dilixencia debida 113202

ı 34053 (10/POP-003975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a obra de mellora da infraestrutura hidráulica de Marín 113204

ı 34055 (10/POP-003976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as porcentaxes de lixo trasladadas por Sogama en ferrocarril en 2017 113206

ı 34057 (10/POP-003977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a utilización de glifosato o día 27 do pasado mes de xuño  na estrada de titularidade auto-
nómica AG-42 (vía de alta capacidade) 113208

ı 34061 (10/POP-003978)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión do servizo de pediatría en Bergantiños
nos meses de verán 113210

ı 34063 (10/POP-003979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia da Estratexia da cultura de Galicia 2021

113212
ı 34065 (10/POP-003980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a promoción da lingua galega no Bierzo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego
para tal fin 113215

X lexislatura. Número 349. 31 de agosto de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113029



ı 34067 (10/POP-003981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas destinadas á normalización da lin-
gua galega nos medios de comunicación 113218

ı 34069 (10/POP-003982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora da rede de saneamento de Celeiro
e a EDAR de Viveiro 113221

ı 34071 (10/POP-003983)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proxecto de urbanización da Unidade de Intervención Urbanística (UI 7) entre o barrio da
Tinería e o Hospital da Virxe dos Ollos Grandes, en Lugo 113224

ı 34072 (10/POP-003984)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a supresión da liña de autobús directa entre Lugo e Vigo 113227

ı 34075 (10/POP-003985)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o contrato privado de patrocinio negociado sen publicidade para a promoción do evento Xa-
cobeo 2021 113230

ı 34077 (10/POP-003986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a perda de falantes en lingua galega e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para
cumprir coas súas obrigas en materia de normalización lingüística 113233

ı 34078 (10/POP-003987)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a consideración do Goberno galego da aplicación do procedemento arbitrado pola Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares

113237
ı 34080 (10/POP-003989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en materia ferroviaria 113239
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ı 34082 (10/POP-003990)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os usos lingüísticos docentes no ensino superior en Galicia 113242

ı 34084 (10/POP-003991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o uso e promoción de toponimia deturpada por parte do goberno municipal de Ribeira e as
medidas que debe adoptar a Xunta para restituír a fórmula legal 113246

ı 34086 (10/POP-003992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a educación sexual e a formación en materia de sexualidade nos centros de ensino público
galegos 113249

ı 34088 (10/POP-003993)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas na Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbia-
nas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia en materia de educación 113252

ı 34090 (10/POP-003994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a adscrición das ensinanzas artísticas superiores en Galicia ao SUG e as medidas que debe
adoptar o Goberno galego ao respecto 113255

ı 34092 (10/POP-003995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a presenza e o tratamento da cultura na programación da CRTVG 113258

ı 34094 (10/POP-003996)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación da Lei de espectáculos de Galicia e as medidas que debe adoptar o Goberno en
relación cos eventos culturais públicos e a música en vivo 113261

ı 34098 (10/POP-003997)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a necesidade de manter o servizo de correos e de velar pola súa calidade, especialmente no
rural 113264
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ı 34101 (10/POP-003998)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o aumento de prazas de comedor escolar do CEIP plurilingüe Calvo Sotelo, no concello do
Carballiño 113267

ı 34103 (10/POP-003999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións urxentes que debe levar a cabo a Xunta de Galicia na estrada LU-161 (Lan-
drove-Ferreira do Valadouro) 113270

ı 34106 (10/POP-004001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posibilidade de abrir ao público as prazas de aparcadoiro do edificio multiúsos da Xunta
de Galicia na cidade de Lugo 113274

ı 34107 (10/POP-004002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun informe cos datos oficiais do uso do galego na
xustiza 113277

ı 34109 (10/POP-004003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos avisos dos operadores xurídicos sobre a fiabilidade
do sistema tecnolóxico na xustiza 113279

ı 34111 (10/POP-004004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a posibilidade de que o Goberno galego estea a comprometer fondos públicos con carácter
político na provincia de Pontevedra 113281

ı 34113 (10/POP-004005)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego ante a situación actual do Consello Consultivo de Galicia

113283
ı 34115 (10/POP-004006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os proxectos anunciados polo Goberno galego respecto da xustiza para o ano 2017

113285
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ı 34117 (10/POP-004007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modificación e desenvolve-
mento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma 113287

ı 34119 (10/POP-004008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa anulación das sentenzas militares ditadas por
tribunais creados durante os anos da Guerra Civil 113289

ı 34121 (10/POP-004009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co labor dos tradutores xudiciais
para fomentar o uso do galego na Administración de xustiza en Galicia 113291

ı 34123 (10/POP-004010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado dos cambios normativos necesarios
para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega 113293

ı 34125 (10/POP-004011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego en relación coa entrada en funcionamento do novo edificio
xudicial da Parda 113295

ı 34127 (10/POP-004012)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do remate das obras da residencia para a terceira
idade no núcleo da Chan (Carballedo), no concello de Cerdedo-Cotobade 113297

ı 34129 (10/POP-004013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado da comarcalización dos servizos do
Imelga, as oficinas de atención ás vítimas e a policía xudicial 113299

ı 34131 (10/POP-004014)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a situación en que se atopa a Residencia do Maior de Pontevedra 113301
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ı 34133 (10/POP-004015)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión previsto polo Goberno galego para o proxecto do novo aparcadoiro para
o novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra 113303

ı 34135 (10/POP-004016)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cronograma na construción do novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra 113306

ı 34137 (10/POP-004017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da creación dun servizo de carácter sociosanitario
na ampliación do Hospital de Montecelo 113309

ı 34138 (10/POP-004018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os usos que lle vai dar o Goberno galego ao edificio do Hospital Provincial de Pontevedra du-
rante a ampliación do de Montecelo e unha vez que estea rematado 113312

ı 34140 (10/POP-004019)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sancións da Axencia Española de Protección de Datos pola infracción da Lei orgánica de
protección de datos por parte do Ministerio de Xustiza 113315

ı 34142 (10/POP-004020)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a anulación xudicial da licenza de actividade e obra da empresa de pirotecnia La Gallega, de Tui

113317
ı 34144 (10/POP-004021)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da figura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 113319

ı 34146 (10/POP-004022)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego da disposición adicional segunda da Lei orgánica
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero

113321
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ı 34156 (10/POP-004024)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do inicio dalgunha campaña para dar información
completa sobre a situación e métodos para eliminar o parasito Anisakis 113324

ı 34160 (10/POP-004025)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre o modelo para a contratación das concesións dos servizos de cafetarías escolares 113326

ı 34198 (10/POP-004026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a cesión dos centros de saúde que a día de hoxe
están pendentes de ser asumidos polo Sergas 113328

ı 34203 (10/POP-004027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego para a asunción dos custos de mantemento dos centros de
educación primaria de Galicia sobre a base do establecido no pacto local 113330

ı 34208 (10/POP-004028)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación cos acontecementos que se están producindo
no CEIP Gándara Sofán, de Carballo, en relación co servizo de comedor 113331

ı 34213 (10/POP-004029)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos publicados da EPA en canto ao sector
pesqueiro 113333

ı 34216 (10/POP-004030)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia para garantir o mantemento
e a accesibilidade de todos os servizos de atención ás nenas e aos nenos ourensáns con trastorno
do espectro do autismo (TEA) 113335

ı 34217 (10/POP-004031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da intención da empresa que ten a concesión para
a explotación mineira de Man da Moura de iniciar a súa actividade 113337

ı 34218 (10/POP-004032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do proxecto construtivo do itinerario peonil e ciclista
na OU-402, treito Reza 113339

ı 34219 (10/POP-004033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a decisión da Xunta de Galicia de reducir o número de prazas de enfermaría no Centro de
Saúde de Toén (Ourense) 113341

ı 34220 (10/POP-004034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o uso que ten previsto dedicar no futuro a Xunta de Galicia aos terreos nos que na actuali-
dade se atopa a estación de autobuses de Ourense, cando se produza o seu traslado á futura es-
tación intermodal do AVE 113342

ı 34221 (10/POP-004035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posta en funcionamento dun centro público en Ourense para a continuidade na atención
das persoas con discapacidade 113344

ı 34222 (10/POP-004036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a ampliación do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ou-
rense para que o servizo se preste as 24 horas 113347

ı 34226 (10/POP-004037)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galicia en relación coa Sentenza nº 389, ditada
polo Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo, do 23 de novembro de 2016, contra unha resolución
da Dirección Xeral de Política Social da Xunta en relación co dereito das persoas que conviven a
que poidan percibir Risga simultaneamente se non teñen «vínculos por matrimonio ou relación
estable» 113349

ı 34231 (10/POP-004038)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
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Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a promover as modificacións lexislativas e nor-
mativas necesarias para que verdadeiramente se cumpran os principios expresados no Plan de
xestión de residuos industriais de Galicia (PRIG) e se eviten danos ao medio ambiente ou á saúde
das persoas por un mala localización das instalacións de tratamento de residuos 113352

ı 34245 (10/POP-004039)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo de que non se facilitasen os documentos relacionados coas encomendas de xestión
e contratos que regulan a relación  das axencias e das fundacións destas coa Consellería de Sanidade

113355
ı 34249 (10/POP-004040)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno para aplicar as recomendacións do informe de
fiscalización do Consello de Contas en relación coa farmacia hospitalaria durante os exercicios de
2014 a 2016 113357

ı 34250 (10/POP-004041)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación co investimento público en I+D+i 113359

ı 34258 (10/POP-004042)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para reducir a rotación e a temporalidade do mercado la-
boral galego e incrementar o peso dos salarios sobre o conxunto da renda 113361

ı 34261 (10/POP-004043)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consideración do Goberno galego respecto das conclusións recollidas no último informe
de fiscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral do Servizo Galego de Saúde 113365

ı 34262 (10/POP-004044)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xustificación por parte do Goberno galego do aumento da privatización de servizos sanitarios

113367
ı 34265 (10/POP-004045)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dos resultados
acadados ata este momento na aplicación do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros
educativos de Galicia 113369
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ı 34288 (10/POP-004046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria respecto dos menús nos
centros escolares CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda; CEIP Bergantiños e CEIP Gándara
Sofán, de Carballo; e os CEIP Joaquín Rodríguez Otero e CEIP Milladoiro, de Malpica de Bergantiños

113372
ı 34295 (10/POP-004047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas galegas merecedoras da Marca Galega de Excelencia en Igualdade
desde a súa posta en marcha 113374

ı 34312 (10/POP-004048)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego respecto da recomendación do Consello de Contas en canto
ao emprego do Fondo de Continxencia 113377

ı 34316 (10/POP-004049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da súa resposta ante as recomendacións do Con-
sello de Contas 113379

ı 34322 (10/POP-004050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da aplicación da recomendación do Consello de
Contas sobre a presentación da información contable 113381

ı 34329 (10/POP-004051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia diante da recomendación do Consello de Contas sobre a
adopción de medidas lexislativas e de control parlamentario que limiten o uso excesivo do pro-
grama 621B, Imprevistos e funcións non clasificadas 113384

ı 34388 (10/POP-004052)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
PAC da Estrada 113386

ı 34400 (10/POP-004054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia non asinou a declaración institucional aprobada no I
Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica 113389

ı 34401 (10/POP-004055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Consellería de Política Social  para o desenvolvemento do de-
creto de tramitación da Risga e das axudas de inclusión social 113392

ı 34402 (10/POP-004056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da afectación
que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especial-
mente de eucaliptos 113395

ı 34405 (10/POP-004057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as accións que levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia destinadas a acordar coa Fe-
deración Galega de Municipios e Provincias, a Igrexa e a Administración central un plan de elimina-
ción dos elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia 113399

ı 34414 (10/POP-004058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os criterios utilizados polo Goberno galego para determinar o volume de persoal existente
o sábado 4 de agosto no PAC da Estrada 113402

ı 34417 (10/POP-004059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a rehabilitación da casa de orixe medieval coñecida como Hospital de San Miguel, na cidade
de Lugo,  pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 113404

ı 34428 (10/POP-004060)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsa-
bilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas 113406

ı 34430 (10/POP-004061)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento, ata o momento, da Estratexia
galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020 113408
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ı 34439 (10/POP-004062)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto o Goberno galego implementar para actuar sobre as redes asen-
tadas de distribución e comercialización do produto extraído polos furtivos en Galicia 113410

ı 34441 (10/POP-004063)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proxecto Smartiago, de Santiago de Compostela,
sobre compra pública innovadora 113413

ı 34445 (10/POP-004064)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión desde o ano 2016 do centro de menores de Monteledo, radicado en Ourense

113415
ı 34479 (10/POP-004065)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor

113417
ı 34485 (10/POP-004066)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación da Consellería de Política Social diante do incumprimento do contrato por parte
da empresa concesionaria do servizo de xestión do centro de reeducación Monteledo, de Ourense

113420
ı 34495 (10/POP-004067)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Pierres López, María Luisa
Sobre as causas da falta de actividade da Unidade de Muller e Ciencia, creada no ano 2007

113424
ı 34497 (10/POP-004068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o proxecto de construción dun novo edificio na Cidade da Cultura destinado a organismos
académicos 113426

ı 34506 (10/POP-004069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de
trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Inte-
gral de Atención ás Emerxencias, na Estrada 113428
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ı 34513 (10/POP-004070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus servizos nos puntos de atención conti-
nuada do Sergas 113431

ı 34592 (10/POP-004071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para abordar a aplicación do II Acordo para a mellora do
emprego público e das condicións de traballo, subscrito, con data do 9 de marzo de 2018, polo mi-
nistro de Facenda e Función Pública coas organizacións sindicais 113434

ı 34593 (10/POP-004072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo
e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia 113436

ı 34594 (10/POP-004073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para adoptar posturas durante 2018 nos eidos iden-
tificados como prioritarios no seu documento titulado Análise do impacto do Brexit en Galicia

113438
ı 34595 (10/POP-004074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administra-
tivas precisas para regular a actividade dos lobbies no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector
público instrumental 113440

ı 34596 (10/POP-004075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato
entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais 113443

ı 34597 (10/POP-004076)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre o nivel de cumprimento do obxectivo de transparencia na contratación pública 113445

ı 34598 (10/POP-004077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais de Galicia
para paliar o seu actual déficit de efectivos 113447

ı 34599 (10/POP-004078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a creación da Oficina Independente de Supervisión da
Contratación do Sector Público Autonómico, no marco da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de con-
tratos do sector público 113449

ı 34600 (10/POP-004079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar de xeito efec-
tivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da área metropolitana da Coruña

113451
ı 34601 (10/POP-004080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para garantir a suficiencia financeira
das federacións deportivas galegas no período 2018-2020 113454

ı 34602 (10/POP-004081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego en relación coa posible concorrencia
de causas de prohibición para contratar de determinada empresa que ten formalizado contratos
no ámbito do sector público autonómico 113456

ı 34603 (10/POP-004082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre como poden afectar determinadas actuacións verificadas pola Axencia de Protección da Le-
galidade Urbanística no réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras
poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal 113458

ı 34604 (10/POP-004083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego de publicar no Portal de Transparencia e Goberno Aberto
o informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos aprobados polo Par-
lamento no ano 2017 113460

ı 34608 (10/POP-004084)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a dotación do servizo de matrona do concello de Cerceda 113462
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ı 34613 (10/POP-004085)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do Informe sobre o gasto público autonómico en re-
sidencias para persoas maiores e persoas con discapacidade, realizado polo Consello de Contas, e
sobre os prazos concretos que vai establecer para cumprir o compromiso de construción de resi-
dencias públicas nas sete cidades máis importantes de Galicia para paliar o déficit de prazas públi-
cas en residencias para persoas maiores 113465

ı 34622 (10/POP-004086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co servizo de pediatría que se presta no
concello de Cerceda 113468

ı 34630 (10/POP-004087)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o modelo de desenvolvemento eólico de Galicia reflectido en proxectos como o do parque
eólico de Mouriños 113470

ı 34638 (10/POP-004088)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia non garantiu o pleno uso da base de helicópteros de
Vilanova, no Barco de Valdeorras, na última tempada de lumes 113474

ı 34641 (10/POP-004089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a garantía que ofrece o Goberno galego de tratamento igualitario e homoxéneo na tributa-
ción das pensións das e dos emigrantes retornados a Galicia 113478

ı 34644 (10/POP-004090)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as inxerencias do Estado español na política impositiva galega en relación cos carburantes

113482
ı 34649 (10/POP-004091)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo o Goberno galego para mellorar a integración da
perspectiva de xénero e dos dereitos humanos no ámbito xudicial 113485

ı 34653 (10/POP-004092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

X lexislatura. Número 349. 31 de agosto de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113043



Sobre as previsións do Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa con-
cesión caducada 113489

ı 34656 (10/POP-004093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a participación dos centros educativos de bacharelato da nosa comunidade autónoma no
bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, regulado de xeito experimental para o curso
2018/19 mediante Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do
12 de xuño de 2018 113493

ı 34679 (10/POP-004094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas fiscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza canto ás familias monoparentais 113495

ı 34687 (10/POP-004095)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o incumprimento do convenio de colaboración da empresa adxudicataria da xestión do Cen-
tro de Menores Monteledo, en Ourense 113499

ı 34694 (10/POP-004096)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso do antigo instituto de Viana do Bolo por parte dunha fundación
privada 113505

ı 34699 – 35344 (10/POP-004097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno central en relación coas
demandas emanadas da Cámara galega para a redución do IVE dos produtos de hixiene íntima

113509, 113513
ı 34701 (10/POP-004098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as garantías de que se cumprirán as condicións plenas, nos planos sanitario e de seguridade,
a partir do novo concurso de transporte sanitario aéreo 113515

ı 34717 (10/POP-004099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten levado a cabo o Goberno galego para contribuír a pór fin á denominada
«taxa rosa» aplicada aos produtos de hixiene feminina 113517

X lexislatura. Número 349. 31 de agosto de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113044



ı 34724 (10/POP-004100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para incumprir a ratio de alumnado de infantil no CEIP Padre
Feijoo de Allariz no lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019 113521

ı 34733 (10/POP-004101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a efectividade das medidas propostas no Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei
10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e das axudas de inclusión social, para
solucionar os novos perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica 113524

ı 34741 (10/POP-004102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de gas natural, da obriga de revisión
das instalacións dous anos antes do prazo establecido nos contratos 113526

ı 34760 (10/POP-004103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para dar cumprimento ao artigo 25 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero,
que considera a atención psicolóxica como un servizo de atención primaria na atención á violencia
machista 113529

ı 34764 (10/POP-004104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do grao de cumprimento das medidas propostas
na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero 113533

ı 34772 (10/POP-004105)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde

113536
ı 34709 (10/POP-004106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da resposta dada polo Goberno do Estado e polo Go-
berno galego após o accidente de Angrois 113538
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

ı 35297 (10/PUP-000186)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do acordo asinado entre a Xunta de Galicia e as
centrais sindicais para incrementar o salario do persoal docente 113542

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento
de Galicia
3.2. Recursos humanos 

ı Resolución da Presidencia, do 22 de agosto de 2018, pola que se aproba e se fai pública a relación
definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ás probas selectivas para o ingreso por promoción
interna nunha praza do corpo superior do Parlamento de Galicia 113071
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de agosto de 2018, adoptou os seguintes acordos:

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

Admisión a trámite e publicación

- 33841 (10/POP-003918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto da fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade

- 33844 (10/POP-003919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas

- 33860 (10/POP-003920)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a prestación do servizo de comedor por Grupo GESCOR e as medidas que debe adoptar o
Goberno galego para garantir o correcto funcionamento dos comedores escolares

- 33866 (10/POP-003921)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias

- 33867 (10/POP-003922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias

- 33869 (10/POP-003923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a convocatoria polo Goberno galego de prazas públicas de fisioterapeuta

- 33870 (10/POP-003924)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de fisioterapia na atención primaria
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- 33876 (10/POP-003925)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación

- 33878 (10/POP-003926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as iniciativas para desenvolver na Business Factory Auto (BFA) de proxectos innovadores da
automoción de Galicia

- 33883 (10/POP-003927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a aplicación pola Xunta das recomendacións do Consello de Contas en materia de atención
residencial a persoas maiores e dependentes

- 33888 (10/POP-003928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución turística de Galicia ao longo do ano
2018

- 33891 (10/POP-003929)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o balance da actividade inspectora do ano 2017 da Área de Inspección Turística, de Turismo
de Galicia

- 33893 (10/POP-003930)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos da declaración do
Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade

- 33901 (10/POP-003931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o Plan de normalización da lingua galega na mocidade e as medidas que debe adoptar o Go-
berno galego en materia de política lingüística entre a poboación infantil

- 33906 (10/POP-003932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns da baixa execución da partida dedicada á «promoción do emprego e institucións
do mercado de traballo» dos orzamentos do ano 2017
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- 33908 (10/POP-003933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da aplicación da Lei de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia

- 33910 (10/POP-003934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos previstos polo Goberno
galego respecto da creación de escolas infantís de 0 a 3 anos en polígonos industriais e parques
empresariais

- 33912 (10/POP-003935)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da concesión de prestacións económicas no ámbito
familiar nestes últimos anos na nosa comunidade autónoma

- 33914 (10/POP-003936)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia dos datos de sinistralidade laboral na nosa comunidade
autónoma

- 33916 (10/POP-003937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia respecto da candidatura de Ourense á Rede de Cidades
Creativas da Literatura, da Unesco

- 33918 (10/POP-003938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do estado no que se atopa a veciñanza de San Vicente de
Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras (Ourense), debido ao corte físico da estrada OU-0807

- 33920 (10/POP-003939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cesión polo Goberno galego dun espazo ao Ateneo de Ourense para que poida desempeñar
a súa actividade unha vez que se materialice o traslado da actual biblioteca pública

- 33922 (10/POP-003940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre o motivo polo que a Xunta de Galicia decidiu transformar as casas da xuventude en Espazos
Emprende

- 33924 (10/POP-003941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a consideración polo Goberno galego das dificultades para a celebración este ano do Festival
de Cine Internacional de Ourense (OUFF)

- 33926 (10/POP-003942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a previsión da posta en marcha da estación de autobuses de Celanova

- 33928 (10/POP-003943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ourense

- 33930 (10/POP-003944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de construción dun novo centro de saúde en Ribadavia du-
rante a X lexislatura

- 33932 (10/POP-003945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas da provincia de Ourense que tiveron que ser atendidos en Vigo,
desde a supresión do servizo de cirurxía pediátrica no ano 2013, para someterse a unha interven-
ción cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo e festivo

- 33934 (10/POP-003946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da declaración do entroido de Viana do Bolo como de in-
terese turístico nacional

- 33937 (10/POP-003947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da evolución da sinistralidade laboral en Galicia

- 33939 (10/POP-003948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a previsión do Goberno galego respecto da posta en marcha do Centro Galego de Desenvol-
vemento Integral (Cegadi)

- 33941 (10/POP-003949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, durante o ano 2018, dalgunha campaña específica
para a prevención da violencia de xénero nos centros de día e residencias de maiores de Galicia

- 33943 (10/POP-003950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración polo Goberno galego da incidencia da ludopatía entre a mocidade na nosa co-
munidade autónoma

- 33945 (10/POP-003951)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a consideración da Xunta de Galicia sobre a suficiencia do número de puntos de encontro
familiar que hai na nosa comunidade autónoma para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas

- 33947 (10/POP-003952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Coruña

- 33950 (10/POP-003953)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión para a construción da residencia de maiores de Lugo

- 33953 (10/POP-003954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Pontevedra

- 33955 (10/POP-003955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ferrol

- 33957 (10/POP-003956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Santiago de Compostela
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- 33959 (10/POP-003957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Vigo

- 33961 (10/POP-003958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da política de redución da fenda salarial existente
en Galicia entre homes e mulleres

- 33981 (10/POP-003959)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 10 máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense

- 33984 (10/POP-003960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os mecanismos de control que se están levando a cabo pola Consellería do Medio Rural para
coñecer a expansión xeográfica do picudo vermello das palmeiras

- 33993 (10/POP-003961)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Monte-
celo, en Pontevedra

- 34001 (10/POP-003962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as medidas que está a planificar e desenvolver o Goberno galego en relación co consumo
responsable de auga

- 34009 (10/POP-003963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego, no decreto de desenvolvemento da Lei 4/2017, do 3 de ou-
tubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, dun artigo específico sobre o
emprego de métodos de pirotecnia cun menor impacto sobre os animais

- 34016 (10/POP-003964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto de que Renfe non oferte para Galicia un servizo inte-
gral de ferrocarril
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- 34030 (10/POP-003965)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o Observatorio dos Ríos de Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Or-
denación do Territorio

- 34035 (10/POP-003966)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre os resultados do cumprimento do Decreto de garantía de tempos máximos de espera no ac-
ceso ás prestacións sanitarias públicas

- 34036 (10/POP-003967)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego para facer efectiva a intermodalidade entre as estacións de
trens e autobuses de Pontevedra

- 34038 (10/POP-003968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de adaptación de Galicia ao cambio climático

- 34040 (10/POP-003969)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a calidade da prestación de servizos pola nova concesionaria da liña de transporte por es-
trada XG521 Salvaterra-Vigo con anexos

- 34042 (10/POP-003970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a inclusión do acivro como especie vulnerable no Catálogo galego de especies ameazadas

- 34045 (10/POP-003971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da enquisa feita en Galicia sobre bio-
diversidade por unha empresa consultora

- 34047 (10/POP-003972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as obras que se están a facer na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza
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- 34049 (10/POP-003973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as subvencións da orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (pu-
blicada no DOG do 4 de maio), en réxime de concorrencia non competitiva, como medio para pro-
mover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos con criterios de sustentabilidade ambiental

- 34051 (10/POP-003974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do control e a verificación dos sistemas de dilixencia debida

- 34053 (10/POP-003975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a obra de mellora da infraestrutura hidráulica de Marín

- 34055 (10/POP-003976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as porcentaxes de lixo trasladadas por Sogama en ferrocarril en 2017

- 34057 (10/POP-003977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a utilización de glifosato o día 27 do pasado mes de xuño  na estrada de titularidade auto-
nómica AG-42 (vía de alta capacidade)

- 34061 (10/POP-003978)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión do servizo de pediatría en Bergantiños
nos meses de verán

- 34063 (10/POP-003979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia da Estratexia da cultura de Galicia 2021

- 34065 (10/POP-003980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a promoción da lingua galega no Bierzo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego
para tal fin
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- 34067 (10/POP-003981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas destinadas á normalización da lin-
gua galega nos medios de comunicación

- 34069 (10/POP-003982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora da rede de saneamento de Celeiro
e a EDAR de Viveiro

- 34071 (10/POP-003983)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proxecto de urbanización da Unidade de Intervención Urbanística (UI 7) entre o barrio da
Tinería e o Hospital da Virxe dos Ollos Grandes, en Lugo

- 34072 (10/POP-003984)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a supresión da liña de autobús directa entre Lugo e Vigo

- 34075 (10/POP-003985)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o contrato privado de patrocinio negociado sen publicidade para a promoción do evento Xa-
cobeo 2021

- 34077 (10/POP-003986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a perda de falantes en lingua galega e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para
cumprir coas súas obrigas en materia de normalización lingüística

- 34078 (10/POP-003987)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a consideración do Goberno galego da aplicación do procedemento arbitrado pola Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares

- 34080 (10/POP-003989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en materia ferroviaria
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- 34082 (10/POP-003990)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os usos lingüísticos docentes no ensino superior en Galicia

- 34084 (10/POP-003991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o uso e promoción de toponimia deturpada por parte do goberno municipal de Ribeira e as
medidas que debe adoptar a Xunta para restituír a fórmula legal

- 34086 (10/POP-003992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a educación sexual e a formación en materia de sexualidade nos centros de ensino público
galegos

- 34088 (10/POP-003993)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas na Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbia-
nas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia en materia de educación

- 34090 (10/POP-003994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a adscrición das ensinanzas artísticas superiores en Galicia ao SUG e as medidas que debe
adoptar o Goberno galego ao respecto

- 34092 (10/POP-003995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a presenza e o tratamento da cultura na programación da CRTVG

- 34094 (10/POP-003996)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación da Lei de espectáculos de Galicia e as medidas que debe adoptar o Goberno en
relación cos eventos culturais públicos e a música en vivo

- 34098 (10/POP-003997)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a necesidade de manter o servizo de correos e de velar pola súa calidade, especialmente no
rural
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- 34101 (10/POP-003998)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o aumento de prazas de comedor escolar do CEIP plurilingüe Calvo Sotelo, no concello do
Carballiño

- 34103 (10/POP-003999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións urxentes que debe levar a cabo a Xunta de Galicia na estrada LU-161 (Lan-
drove-Ferreira do Valadouro)

- 34106 (10/POP-004001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posibilidade de abrir ao público as prazas de aparcadoiro do edificio multiúsos da Xunta
de Galicia na cidade de Lugo

- 34107 (10/POP-004002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun informe cos datos oficiais do uso do galego na xus-
tiza

- 34109 (10/POP-004003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos avisos dos operadores xurídicos sobre a fiabilidade
do sistema tecnolóxico na xustiza

- 34111 (10/POP-004004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a posibilidade de que o Goberno galego estea a comprometer fondos públicos con carácter
político na provincia de Pontevedra

- 34113 (10/POP-004005)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego ante a situación actual do Consello Consultivo de Galicia

- 34115 (10/POP-004006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os proxectos anunciados polo Goberno galego respecto da xustiza para o ano 2017
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- 34117 (10/POP-004007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modificación e desenvolve-
mento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma

- 34119 (10/POP-004008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa anulación das sentenzas militares ditadas por
tribunais creados durante os anos da Guerra Civil

- 34121 (10/POP-004009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co labor dos tradutores xudiciais
para fomentar o uso do galego na Administración de xustiza en Galicia

- 34123 (10/POP-004010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado dos cambios normativos necesarios
para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega

- 34125 (10/POP-004011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego en relación coa entrada en funcionamento do novo edificio
xudicial da Parda

- 34127 (10/POP-004012)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do remate das obras da residencia para a terceira
idade no núcleo da Chan (Carballedo), no concello de Cerdedo-Cotobade

- 34129 (10/POP-004013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado da comarcalización dos servizos do
Imelga, as oficinas de atención ás vítimas e a policía xudicial

- 34131 (10/POP-004014)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a situación en que se atopa a Residencia do Maior de Pontevedra
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- 34133 (10/POP-004015)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión previsto polo Goberno galego para o proxecto do novo aparcadoiro para
o novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra

- 34135 (10/POP-004016)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cronograma na construción do novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra

- 34137 (10/POP-004017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da creación dun servizo de carácter sociosanitario
na ampliación do Hospital de Montecelo

- 34138 (10/POP-004018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os usos que lle vai dar o Goberno galego ao edificio do Hospital Provincial de Pontevedra du-
rante a ampliación do de Montecelo e unha vez que estea rematado

- 34140 (10/POP-004019)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sancións da Axencia Española de Protección de Datos pola infracción da Lei orgánica de
protección de datos por parte do Ministerio de Xustiza

- 34142 (10/POP-004020)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a anulación xudicial da licenza de actividade e obra da empresa de pirotecnia La Gallega, de
Tui

- 34144 (10/POP-004021)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da figura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

- 34146 (10/POP-004022)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego da disposición adicional segunda da Lei orgánica
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
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- 34156 (10/POP-004024)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do inicio dalgunha campaña para dar información
completa sobre a situación e métodos para eliminar o parasito Anisakis

- 34160 (10/POP-004025)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre o modelo para a contratación das concesións dos servizos de cafetarías escolares

- 34198 (10/POP-004026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a cesión dos centros de saúde que a día de hoxe
están pendentes de ser asumidos polo Sergas

- 34203 (10/POP-004027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego para a asunción dos custos de mantemento dos centros de
educación primaria de Galicia sobre a base do establecido no pacto local

- 34208 (10/POP-004028)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación cos acontecementos que se están producindo
no CEIP Gándara Sofán, de Carballo, en relación co servizo de comedor

- 34213 (10/POP-004029)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos publicados da EPA en canto ao sector
pesqueiro

- 34216 (10/POP-004030)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia para garantir o mantemento
e a accesibilidade de todos os servizos de atención ás nenas e aos nenos ourensáns con trastorno
do espectro do autismo (TEA)

- 34217 (10/POP-004031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da intención da empresa que ten a concesión para
a explotación mineira de Man da Moura de iniciar a súa actividade

- 34218 (10/POP-004032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do proxecto construtivo do itinerario peonil e ciclista
na OU-402, treito Reza

- 34219 (10/POP-004033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a decisión da Xunta de Galicia de reducir o número de prazas de enfermaría no Centro de
Saúde de Toén (Ourense)

- 34220 (10/POP-004034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o uso que ten previsto dedicar no futuro a Xunta de Galicia aos terreos nos que na actuali-
dade se atopa a estación de autobuses de Ourense, cando se produza o seu traslado á futura es-
tación intermodal do AVE

- 34221 (10/POP-004035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posta en funcionamento dun centro público en Ourense para a continuidade na atención
das persoas con discapacidade

- 34222 (10/POP-004036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a ampliación do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ou-
rense para que o servizo se preste as 24 horas

- 34226 (10/POP-004037)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galicia en relación coa Sentenza nº 389, ditada
polo Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo, do 23 de novembro de 2016, contra unha resolución
da Dirección Xeral de Política Social da Xunta en relación co dereito das persoas que conviven a
que poidan percibir Risga simultaneamente se non teñen «vínculos por matrimonio ou relación
estable»

- 34231 (10/POP-004038)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
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Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a promover as modificacións lexislativas e nor-
mativas necesarias para que verdadeiramente se cumpran os principios expresados no Plan de
xestión de residuos industriais de Galicia (PRIG) e se eviten danos ao medio ambiente ou á saúde
das persoas por un mala localización das instalacións de tratamento de residuos

- 34245 (10/POP-004039)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo de que non se facilitasen os documentos relacionados coas encomendas de xestión
e contratos que regulan a relación  das axencias e das fundacións destas coa Consellería de Sanidade

- 34249 (10/POP-004040)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno para aplicar as recomendacións do informe de
fiscalización do Consello de Contas en relación coa farmacia hospitalaria durante os exercicios de
2014 a 2016

- 34250 (10/POP-004041)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación co investimento público en I+D+i

- 34258 (10/POP-004042)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para reducir a rotación e a temporalidade do mercado la-
boral galego e incrementar o peso dos salarios sobre o conxunto da renda

- 34261 (10/POP-004043)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consideración do Goberno galego respecto das conclusións recollidas no último informe
de fiscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral do Servizo Galego de Saúde

- 34262 (10/POP-004044)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xustificación por parte do Goberno galego do aumento da privatización de servizos sanitarios

- 34265 (10/POP-004045)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dos resultados
acadados ata este momento na aplicación do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros
educativos de Galicia
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- 34288 (10/POP-004046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria respecto dos menús nos
centros escolares CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda; CEIP Bergantiños e CEIP Gándara
Sofán, de Carballo; e os CEIP Joaquín Rodríguez Otero e CEIP Milladoiro, de Malpica de Bergantiños

- 34295 (10/POP-004047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas galegas merecedoras da Marca Galega de Excelencia en Igualdade
desde a súa posta en marcha

- 34312 (10/POP-004048)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego respecto da recomendación do Consello de Contas en canto
ao emprego do Fondo de Continxencia

- 34316 (10/POP-004049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da súa resposta ante as recomendacións do Con-
sello de Contas

- 34322 (10/POP-004050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da aplicación da recomendación do Consello de
Contas sobre a presentación da información contable

- 34329 (10/POP-004051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia diante da recomendación do Consello de Contas sobre a
adopción de medidas lexislativas e de control parlamentario que limiten o uso excesivo do pro-
grama 621B, Imprevistos e funcións non clasificadas

- 34388 (10/POP-004052)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
PAC da Estrada

- 34400 (10/POP-004054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia non asinou a declaración institucional aprobada no I
Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica

- 34401 (10/POP-004055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Consellería de Política Social  para o desenvolvemento do de-
creto de tramitación da Risga e das axudas de inclusión social

- 34402 (10/POP-004056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da afectación
que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especial-
mente de eucaliptos

- 34405 (10/POP-004057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as accións que levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia destinadas a acordar coa Fe-
deración Galega de Municipios e Provincias, a Igrexa e a Administración central un plan de elimina-
ción dos elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia

- 34414 (10/POP-004058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os criterios utilizados polo Goberno galego para determinar o volume de persoal existente
o sábado 4 de agosto no PAC da Estrada

- 34417 (10/POP-004059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a rehabilitación da casa de orixe medieval coñecida como Hospital de San Miguel, na cidade
de Lugo,  pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

- 34428 (10/POP-004060)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsa-
bilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas

- 34430 (10/POP-004061)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento, ata o momento, da Estratexia
galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020
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- 34439 (10/POP-004062)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto o Goberno galego implementar para actuar sobre as redes asen-
tadas de distribución e comercialización do produto extraído polos furtivos en Galicia

- 34441 (10/POP-004063)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proxecto Smartiago, de Santiago de Compostela,
sobre compra pública innovadora

- 34445 (10/POP-004064)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión desde o ano 2016 do centro de menores de Monteledo, radicado en Ourense

- 34479 (10/POP-004065)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor

- 34485 (10/POP-004066)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación da Consellería de Política Social diante do incumprimento do contrato por parte
da empresa concesionaria do servizo de xestión do centro de reeducación Monteledo, de Ourense

- 34495 (10/POP-004067)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Pierres López, María Luisa
Sobre as causas da falta de actividade da Unidade de Muller e Ciencia, creada no ano 2007

- 34497 (10/POP-004068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o proxecto de construción dun novo edificio na Cidade da Cultura destinado a organismos
académicos

- 34506 (10/POP-004069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de
trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Inte-
gral de Atención ás Emerxencias, na Estrada
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- 34513 (10/POP-004070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus servizos nos puntos de atención conti-
nuada do Sergas

- 34592 (10/POP-004071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para abordar a aplicación do II Acordo para a mellora do
emprego público e das condicións de traballo, subscrito, con data do 9 de marzo de 2018, polo mi-
nistro de Facenda e Función Pública coas organizacións sindicais

- 34593 (10/POP-004072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo
e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia

- 34594 (10/POP-004073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para adoptar posturas durante 2018 nos eidos iden-
tificados como prioritarios no seu documento titulado Análise do impacto do Brexit en Galicia

- 34595 (10/POP-004074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administra-
tivas precisas para regular a actividade dos lobbies no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector
público instrumental

- 34596 (10/POP-004075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato
entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais

- 34597 (10/POP-004076)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre o nivel de cumprimento do obxectivo de transparencia na contratación pública

- 34598 (10/POP-004077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais de Galicia
para paliar o seu actual déficit de efectivos

- 34599 (10/POP-004078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a creación da Oficina Independente de Supervisión da
Contratación do Sector Público Autonómico, no marco da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de con-
tratos do sector público

- 34600 (10/POP-004079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar de xeito efec-
tivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da área metropolitana da Coruña

- 34601 (10/POP-004080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para garantir a suficiencia financeira
das federacións deportivas galegas no período 2018-2020

- 34602 (10/POP-004081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego en relación coa posible concorrencia
de causas de prohibición para contratar de determinada empresa que ten formalizado contratos
no ámbito do sector público autonómico

- 34603 (10/POP-004082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre como poden afectar determinadas actuacións verificadas pola Axencia de Protección da Le-
galidade Urbanística no réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras
poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal

- 34604 (10/POP-004083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego de publicar no Portal de Transparencia e Goberno Aberto
o informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos aprobados polo Par-
lamento no ano 2017

- 34608 (10/POP-004084)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a dotación do servizo de matrona do concello de Cerceda
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- 34613 (10/POP-004085)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do Informe sobre o gasto público autonómico en re-
sidencias para persoas maiores e persoas con discapacidade, realizado polo Consello de Contas, e
sobre os prazos concretos que vai establecer para cumprir o compromiso de construción de resi-
dencias públicas nas sete cidades máis importantes de Galicia para paliar o déficit de prazas públi-
cas en residencias para persoas maiores

- 34622 (10/POP-004086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co servizo de pediatría que se presta no
concello de Cerceda

- 34630 (10/POP-004087)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o modelo de desenvolvemento eólico de Galicia reflectido en proxectos como o do parque
eólico de Mouriños

- 34638 (10/POP-004088)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia non garantiu o pleno uso da base de helicópteros de
Vilanova, no Barco de Valdeorras, na última tempada de lumes

- 34641 (10/POP-004089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a garantía que ofrece o Goberno galego de tratamento igualitario e homoxéneo na tributa-
ción das pensións das e dos emigrantes retornados a Galicia

- 34644 (10/POP-004090)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as inxerencias do Estado español na política impositiva galega en relación cos carburantes

- 34649 (10/POP-004091)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo o Goberno galego para mellorar a integración da
perspectiva de xénero e dos dereitos humanos no ámbito xudicial

- 34653 (10/POP-004092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa con-
cesión caducada

- 34656 (10/POP-004093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a participación dos centros educativos de bacharelato da nosa comunidade autónoma no
bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, regulado de xeito experimental para o curso
2018/19 mediante Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do
12 de xuño de 2018

- 34679 (10/POP-004094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas fiscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza canto ás familias monoparentais

- 34687 (10/POP-004095)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o incumprimento do convenio de colaboración da empresa adxudicataria da xestión do Cen-
tro de Menores Monteledo, en Ourense

- 34694 (10/POP-004096)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso do antigo instituto de Viana do Bolo por parte dunha fundación
privada

- 34699 – 35344 (10/POP-004097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno central en relación coas
demandas emanadas da Cámara galega para a redución do IVE dos produtos de hixiene íntima

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 35344.

- 34701 (10/POP-004098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as garantías de que se cumprirán as condicións plenas, nos planos sanitario e de seguridade,
a partir do novo concurso de transporte sanitario aéreo

- 34717 (10/POP-004099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións que ten levado a cabo o Goberno galego para contribuír a pór fin á denominada
«taxa rosa» aplicada aos produtos de hixiene feminina

- 34724 (10/POP-004100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para incumprir a ratio de alumnado de infantil no CEIP Padre
Feijoo de Allariz no lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019

- 34733 (10/POP-004101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a efectividade das medidas propostas no Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei
10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e das axudas de inclusión social, para
solucionar os novos perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica

- 34741 (10/POP-004102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de gas natural, da obriga de revisión
das instalacións dous anos antes do prazo establecido nos contratos

- 34760 (10/POP-004103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para dar cumprimento ao artigo 25 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero,
que considera a atención psicolóxica como un servizo de atención primaria na atención á violencia
machista

- 34764 (10/POP-004104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do grao de cumprimento das medidas propostas na
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

- 34772 (10/POP-004105)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde

- 34709 (10/POP-004106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da resposta dada polo Goberno do Estado e polo Go-
berno galego após o accidente de Angrois
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

- 35297 (10/PUP-000186)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do acordo asinado entre a Xunta de Galicia e as
centrais sindicais para incrementar o salario do persoal docente

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do
Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Resolución da Presidencia, do 22 de agosto de 2018, pola que se aproba e se fai pública a re-
lación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ás probas selectivas para o ingreso por
promoción interna nunha praza do corpo superior do Parlamento de Galicia

De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para o ano 2017-2018 adop-
tadas pola Mesa do Parlamento de Galicia, conforme o acordo da Mesa de negociación do 3 de
xullo de 2017, entre as que se inclúe proceder á convocatoria de probas selectivas para ingresar
por promoción interna nunha praza do corpo superior do Parlamento de Galicia, ao abeiro do dis-
posto nos artigos 30.1.2 e 60.3 do Regulamento do Parlamento de Galicia e 16 do seu Estatuto de
persoal, finalizado o prazo de presentación de instancias, e unha vez comprobadas as solicitudes
e a documentación presentada polas persoas aspirantes, ao teor do disposto na base cuarta da
convocatoria,

RESOLVO:

1º. Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidas ao referido proceso selectivo.

- Admitida:

Excluídos/as: Ningún

Nº APELIDOS NOME DNI
1 BUCETA LÓPEZ MARÍA ROSA 35438925 L
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2º. Ordenar a publicación desta resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e na páxina
web do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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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 Pleno. 

 

O 16 de marzo de 2016 iniciábase o expediente para a fusión voluntaria 

dos concellos de Cerdedo e Cotobade, na provincia de Pontevedra, a 

segunda fusión da que presume o Goberno galego. No informe que 

firmaba o propio alcalde de Cotobade dicíase o seguinte: 

 

1. Que as previsións demográficas de ambos concellos empezaban a 

ser preocupantes e supoñían un importante problema para manter 

o nivel de servizos e prestacións. 

2. Que a fusión sería estratéxica para asegurar a supervivencia e 

sustentabilidade a medio e longo prazo destas poboacións. 

3. E que Cerdedo perdía continuamente poboación dende 1995, 

diminuíndo a súa taxa de natalidade e con previsión de empeorar 

a de mortalidade no futuro. 

  

De feito, no ano 2015 os datos eran alarmantes: o concello de Cotobade 

veu reducida a súa poboación á metade dende o máximo de 1920 ata 

2015 e o de Cerdedo veu reducida a un terzo a súa poboación dende o 

máximo en 1950 ata 2015. Non obstante, a comezos de 2018 o INE 

indicaba que o número de veciños do concello xa fusionado se 

incrementara en 36 persoas a data 1 de xaneiro de 2017, polo tanto, a 

fusión fora todo un éxito, e así o celebraron dende o propio Goberno da 

Xunta de Galicia.  

 

Mais resulta que había trampa. Xa dende este grupo parlamentario 

advertiamos no seu momento que esta fusión voluntaria se fixera de 

xeito improvisado, respondendo ás necesidades políticas concretas e 

temporais dos seus promotores (o Goberno do presidente Feijóo), sobre 

todo pola posible alteración do reparto de escanos na deputación 

provincial. E así foi: segundo fontes do INE, tan pronto como se 

revisou o padrón comezaron as incorreccións (e iso que o anterior 
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alcalde de Cerdedo, o actual parlamentario José Balseiros, falaba hai 

uns días de seguros erros administrativos), incorreccións que 

consistiron na desaparición de 200 persoas do padrón de Cerdedo. Ou 

tiñan mal o DNI ou figuraban en domicilios que non o eran. O novo 

Concello tentou localizalos pero foi imposible, desapareceran como se 

foran tragados pola terra.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Segue a pensar o Goberno que a fusión dos concellos de Cerdedo e 

Cotobade foi todo un éxito? 

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xullo 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 27/07/2018 13:05:30 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/07/2018 13:05:35 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/07/2018 13:05:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 
 

En febreiro de 2013, varios eurodeputados do Parlamento europeo 

viñan a Galicia para controlar a depuración das rías galegas e concluían 

que as zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave 

perigo se non se toman medidas. A ría de Pontevedra está contaminada 

e con toxinas que fan que estea pechada grande parte do ano. Na ría de 

Arousa, a produción ten caído en picado, o berberecho morre dende hai 

mais de 3 anos por un parásito foráneo que está a afectar tamén á 

ameixa e a marea roxa e a toxina teñen estrangulado aos produtores de 

mexillón. Na ría de O Burgo, os lodos chegan a uns 2 metros de 

profundidade e moitas veces se pecha a ría ao marisqueo. Na ría de 

Noia e Ribeira, non se coñece se o emisario de Touro para o 

saneamento das augas residuais urbanas se fixo de acordo ao proxecto 

e, dende 2007, hai fugas e vertidos de augas residuais, sen ningún tipo 

de explicación por parte do Concello de Ribeira, de Augas de Galicia 

ou da Consellería de Medio Ambiente. As EDAR de Poio-Raxó e a 

nova de Santiago de Compostela non existen. 

 

A finais de 2014 (como en abril de 2011 e en outubro de 2013), a 

Comisión Europea anunciaba que denunciaría a España (polo tanto, a 

Galicia) ante o Tribunal de Xustiza da UE por non existir garantía do 

bo tratamento das augas residuais urbanas en diversas zonas de Galicia, 

pola falla dun un sistema axeitado de tratamento e por risco para a 

saúde pública. Mesmo a Comisión europea solicitaba a imposición 

dunha sanción económica a España pola falta de tratamento de residuos 

líquidos en 17 cidades, entre elas, Santiago, Vigo e Ribeira. Agora, o 

Tribunal ten condenado a España a pagar 11 millóns de euros cada 

semestre. Segundo noticias xornalísticas, aínda hai 9 municipios que 

non depuran correctamente, máis non sabemos si algún de Galicia, pois 

aínda non hai rastro da nova EDAR de Santiago, de feito o propio 
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Goberno galego ten recoñecido que cómpre asinar un convenio entre as 

tres Administracións implicadas. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Está preocupado o Goberno galego polo tratamento das augas residuais 

urbanas no país?  

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/07/2018 13:46:52 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/07/2018 13:46:58 

 
Raúl Fernández Fernández na data 27/07/2018 13:47:02 

 
María Luisa Pierres López na data 27/07/2018 13:47:07 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral no Pleno, sobre a prestación do servizo de comedor polo Grupo 

GESCOR e as medidas que debe adoptar o goberno galego para garantir o correcto 

funcionamento dos comedores escolares 

A ANPA Raiante do CEIP Gándara Sofán de Carballo remitiu un escrito ao 

Servizo de Xestión de Comedores escolares dos centros docentes non universitarios da 

Xunta de Galiza para denunciar as continuas irregularidades e incidencias na prestación 

do servizo de comedor por parte do Grupo GESCOR ao longo do curso 2017/2018.  

Entre as denuncias atópase o retraso continuado no pagamento das nóminas ás 

traballadoras do comedor –cuestión que se repite noutros centros nos que opera esta 

empresa de catering (A Silva e Buño); débedas a provedores e empresas de servizos 

técnicos; irregularidades no cobro ás familias usuarias do servizo e mesmo deficiencias 

nos menús.  

As denuncias non se limitan ao CEIP Gándara Sofán, tamén a ANPA do CEIP 

Joaquín Rodríguez Otero de Buño denunciou publicamente que as monitoras do 

comedor tiveron que pagar do seu peto manteis, panos de mesa, vasoiras e fregonas 

porque a empresa non forneceu de material suficiente o servizo cando xa comezara o 

curso.  
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Pola súa banda, unha das empresas provedoras de pan, a panadaría Vázquez da 

Capilla, da Silva, fixo público a través dos medios de comunicación que padeceron 

retrasos nos pagamentos do pan desde o comezo e que levan sen cobrar o produto desde 

febreiro de 2018.  

Alén de que as irregularidades antes citadas deberan ser razón suficiente para 

retirar a concesión do servizo ao Grupo GESCOR, os feitos denunciados evidencian as 

consecuencias da privatización da xestión de boa parte dos comedores escolares galegos 

a partir de 2013. Así o denunciaron tamén desde ANPAS GALEGAS que veñen 

reclamando, como tamén desde o BNG, a recuperación da xestión pública directa deste 

servizo fundamental.  

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

Pleno: 

- Pensa a Xunta de Galiza recuperar a xestión pública directa dos 

comedores escolares actualmente concesionados a empresas privadas? 

 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/07/2018 13:57:40 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/07/2018 13:57:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/07/2018 13:57:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/07/2018 13:57:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/07/2018 13:57:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/07/2018 13:57:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O Servizo domiciliario de terapias respiratorias, que leva xa anos privatizado, 

supón un que da unha cobertura moi importante á poboación.  

A privatización do mesmo, está chea de sombras denunciadas polo Consello de 

Contas que unicamente amosan unha deixadez do Goberno galego por manter un 

control, mediante a normalización de protocolos, o rexistro de pacientes ou a 

ampliación das competencias de inspección sanitaria que poidan revisar os 

resultados na cobertura da prestación.  

Con todo, as recomendacións levadas a cabo polo Consello de Contas nun 

informe de fiscalización do Servizo no 2012 seguen afastadas da realidade, pese 

a tratarse dun servizo cun orzamento estimado de mais de 88 millóns de euros.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Cales son as recomendacións feitas polo Consello de contas que teñen 

aplicación práctica na realidade? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

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

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2018 14:23:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O Servizo domiciliario de terapias respiratorias, que leva xa anos privatizado, 

supón un que da unha cobertura moi importante á poboación.  

A privatización do mesmo, está chea de sombras denunciadas polo Consello de 

Contas que unicamente amosan unha deixadez do Goberno galego por manter un 

control, mediante a normalización de protocolos, o rexistro de pacientes ou a 

ampliación das competencias de inspección sanitaria que poidan revisar os 

resultados na cobertura da prestación.  

Con todo, as recomendacións levadas a cabo polo Consello de Contas nun 

informe de fiscalización do Servizo no 2012 seguen afastadas da realidade, pese 

a tratarse dun servizo cun orzamento estimado de mais de 88 millóns de euros.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Incrementouse o control sobre a execución do contrato na prestación do 

servizo? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

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

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2018 14:24:09 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O servizo de fisioterapia na sanidade pública galega aínda non está de todo 

normalizado, pese a repercusión que ten na poboación.  

En Galicia, existe un déficit moi grande en canto a prazas públicas, xa que dende 

o 2007 unicamente foron convocadas  65 prazas, 54 na OPE de 2007 e 11 na 

OPE de 2015, deixando esta última OPE sen ningunha praza para a categoría de 

fisioterapeuta.   

A falta de creación das prazas no Sergas, non é comprensible tendo en conta o 

colapso con longas listas de espera tanto en Atención Primaria como en Atención 

Especializada que provoca unha derivación á privada e un aumento de gasto 

sanitario.  

A planificación e aumento de fisioterapeutas no Servizo Galego de Saúde, tería 

como consecuencia unha mellora no sistema, xa que unha correcta aplicación da 

ratio de fisioterapeutas na Atención Primaria, provocaría diminuiría a saturación 

da especializada, mellorando a calidade do sistema e a xestión de recursos que 

non terían que ir a parar a centros privados por incapacidade da pública na 

prestación do Servizo.  

Ademais, o  envellecemento da poboación galega vai unido a un aumento de 

procesos crónicos que supoñen un incremento de gasto para o sistema e que en 

moitos casos a fisioterapia supón unha ferramenta importante que pode abordar 

os mesmos. 
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Segundo o Colexio Oficial de fisioterapeutas de Galicia, a Consellería de 

sanidade ten elaborada unha Guía de fisioterapia na Atención Primaria, pero por 

motivos descoñecidos aínda non é pública.  

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Ten pensado o Goberno convocar prazas públicas de fisioterapeuta?  

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2018 14:36:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O servizo de fisioterapia na sanidade pública galega aínda non está de todo 

normalizado, pese a repercusión que ten na poboación.  

En Galicia, existe un déficit moi grande en canto a prazas públicas, xa que dende 

o 2007 unicamente foron convocadas  65 prazas, 54 na OPE de 2007 e 11 na 

OPE de 2015, deixando esta última OPE sen ningunha praza para a categoría de 

fisioterapeuta.   

A falta de creación das prazas no Sergas, non é comprensible tendo en conta o 

colapso con longas listas de espera tanto en Atención Primaria como en Atención 

Especializada que provoca unha derivación á privada e un aumento de gasto 

sanitario.  

A planificación e aumento de fisioterapeutas no Servizo Galego de Saúde, tería 

como consecuencia unha mellora no sistema, xa que unha correcta aplicación da 

ratio de fisioterapeutas na Atención Primaria, provocaría diminuiría a saturación 

da especializada, mellorando a calidade do sistema e a xestión de recursos que 

non terían que ir a parar a centros privados por incapacidade da pública na 

prestación do Servizo.  

Ademais, o  envellecemento da poboación galega vai unido a un aumento de 

procesos crónicos que supoñen un incremento de gasto para o sistema e que en 

moitos casos a fisioterapia supón unha ferramenta importante que pode abordar 

os mesmos. 
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Segundo o Colexio Oficial de fisioterapeutas de Galicia, a Consellería de 

sanidade ten elaborada unha Guía de fisioterapia na Atención Primaria, pero por 

motivos descoñecidos aínda non é pública.  

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Cando teñen pensado publicar a última Guía de fisioterapia na Atención 

Primaria? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2018 14:36:49 
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A Mesa do Parlamento 

Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Moisés Rodríguez Pérez, 

Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira  e 

Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 

Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta en Pleno. 

Unha das primeiras  iniciativas activada no marco da RIS3 foi o programa de Unidades 
Mixtas, no que se combinan o impulso á colaboración entre empresas e centros de 
coñecemento co obxectivo de atraer capital privado á innovación galega. 

Ao longo destes anos, as unidades de innovación demostraron que non só supoñen a 
oportunidade de desenvolver as capacidades dos centros galegos ao servizo do sector 
produtivo en áreas punteiras, senón tamén a mellora da competitividade das pemes 
galegas polas opcións que se abren para a transferencia de coñecemento en sectores 
estratéxicos, pero, ademais, polo efecto tractor que teñen as empresas fortes que 
interveñen. 

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) vén de resolver a terceira edición da 
convocatoria para a posta en marcha e consolidación de Unidades Mixtas de 
Investigación(UMI). 

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

 

 

Cal é a valoración do Goberno desde o inicio do programa de Unidades Mixtas de 
Investigación? 
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Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 09:41:32 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 09:41:40 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 09:41:46 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 09:41:54 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 09:42:03 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 09:42:11 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 09:42:20 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Moisés Rodríguez Pérez, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,  
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira  e 
Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popularde Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
Fai uns meses,coñeciamos a existencia da chamada Business Factory Auto (BFA), a 
aceleradorade proxectos innovadores da automoción de Galicia, operativa ao 100% no 
ParqueEmpresarial de Porto do Molle (Nigrán).  
 
Unha aceleradora de empresas debería contribuír a aspectos de mellora da 
competitividade dosector como instrumento de desenvolvemento da innovación e da 
creación de novo valor para as empresas. Entendemos que a BFA trata de poñer en 
marcha procedementos que transformen ideas en proxectos empresariais de éxito. Así 
sumaríase a outras iniciativas como a unidade mixtade innovación de PSA  co CTAG 
(con proxectos como o Mobile Lab) ou a adaptación á fábrica 4.0,iniciativas que, xunto 
cos lanzamentos dos novos vehículos, sumarán unha elevada inversión ata o 2020. 
 
Sabemos que os obxectivos dunha aceleradora de empresas son os de consolidar a 
actividade do sector no territorio e polo tanto reter e atraer talento. 
 
Dada a importancia do sector da automoción en Galicia, un sector que supón o 32% da 
facturación industrial de toda a Comunidade Autónoma, gustaríanos coñecer en 
profundidade algúns asuntos referentes á BFA. 
 
Por todo elo, os deputados e deputadas asinantes formulan aseguinte pregunta en 
Pleno: 
  
-Qué iniciativas se pretenden desenvolver na chamada Business Factory Auto (BFA) de 
proxectos innovadores da automoción de Galicia?    
 
 
Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 09:54:51 
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Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 09:55:08 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 09:55:16 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 09:55:24 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 09:55:39 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 09:55:50 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 09:56:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu Artigo 27, atribúe como 

competencia exclusiva a materia de “asistencia social”. 

A Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, regula, como servizo a atención 

residencial. No título VIII desta norma disponse que a Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para levar a cabo, entre 

outras funcións, a de inspección –e, no seu caso, a de sanción– das entidades que 

desenvolvan servizos sociais. 

Galiza conta (IGE: 2017) con 665.939 persoas maiores de 65 anos, que 

representan o 24,59 % do total; a poboación maior de 85 anos representa, con 

116.734 persoas, un 4,3 % da poboación. As proxeccións demográficas para 

2031 sitúan a porcentaxe de maiores de 65 anos no 31,3%. En 2022 estímase que 

haberá en Galiza 683.166 persoas maiores de 65 anos, o 25,59% da poboación. 

Da poboación actual, o 54,4% desta poboación maior vive en fogares onde todos 

os seus membros son maiores de 65 anos, sendo o 52,7% destes fogares 

unipersoais. 

A maior taxa de envellecemento vai acompañada dun incremento das taxas de 

dependencia. 

Na actualidade, en Galicia hai 67.864 persoas dependentes con dereito a 

prestación (IMSERSO: maio 2018), un 16% en agarda. 
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Un dos servizos do Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia é o servicio 

de atención residencial, con residencias para maiores e centros de atención a 

persoas en situación de dependencia, así como apartamentos tutelados. 

O Consello de Contas vén de publicar en xullo de 2018 un informe de 

fiscalización sobre o sistema residencial para persoas maiores e dependentes en 

Galiza, con datos dende o ano 2010: Informe de fiscalización do Gasto en 

atención residencial a persoas maiores e dependentes. 

En 2016, segundo o RUEPSS, hai en Galiza 230 centros residenciais para 

maiores, 98 de iniciativa privada con ánimo de lucro, 82 de iniciativa social 

(entidades relixiosas, asociacións e fundacións) e 50 de iniciativa pública: 31 da 

Xunta, 7 de Consorcio e 13 dos Concellos. 

Dos centros propios da Xunta, 19 dos 31 son xestionados de xeito directo, con 

2179 prazas, e 12 mediante unha concesión, con 1.286 prazas. Dos xestionados 

de xeito directo, o 57,2% son prazas para persoas dependentes; dos centros 

propios con xestión externa, o 98,1% son prazas para persoas dependentes. 

Os centros concertados eran 74 en 2016, supoñendo o 70% incluídos no sistema 

de atención á dependencia da Xunta, con 3.426 prazas, o 99,6% para persoas sen 

autonomía. 

Deste xeito, a maioría das prazas residenciais para persoas dependentes (5.921) 

dos sistema están xestionadas de xeito indirecto en centros propios da Xunta 

(1.262) ou son concertadas (3.412): case o 58% das prazas de persoas 

dependentes son concertadas.  

Como sinala o informe do Consello de Contas, “só dúas residencias públicas 

xestionadas pola Xunta ofrecen de xeito exclusivo prazas para dependentes sen 
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servizo de centro de día: son os centros CRAPD de Vigo e a residencia de 

Oleiros”. 

En total, en 2016 (Consello Económico e Social), había en Galicia 20.467 prazas 

residenciais de maiores e dependentes, das cales o 67% eran privadas, a maior 

porcentaxe do Estado. En conxunto, a rateo de prazas por persoas maiores de 65 

anos é das máis baixas do Estado (3,07%), cando a OMS recomenda un 5%. 

Ademais, a rateo de cobertura é territorialmente desigual. Esta falta de prazas no 

territorio deriva en situacións de ocupación de prazas lonxe do fogar das persoas 

usuarias. A este respecto da baixa cobertura de prazas residenciais, sinala o 

informe do Consello de Contas que “o mantemento da taxa do 3,05% (dato de 

2016) de prazas residenciais sobre a poboación maior de 64 anos esixirá a 

incorporación dunha media de 237 prazas anuais ao sistema”.  

A 31 de decembro de 2016 as prazas do sistema en centros de titularidade propia 

representan un 50,28% (3.465 prazas) fronte ao 49,72% en centros alleos (3.426 

prazas).  

O Consello de Contas, á hora de fiscalizar as residencias de maiores, atopou 

como limitacións, as seguintes: falta dun concepto orzamentario específico,  

deficiencias do arquivo de expedientes, dificultades para determinar o coste do 

servizo residencial en centros propios da Xunta.  

 

Descende a porcentaxe de prazas de xestión directa no conxunto do sistema. 

Como sinala o informe do Consello de Contas, obsérvase unha “dispar evolución 

da porcentaxe de centros do sistema en función da forma de provisión do servizo 

respecto do total, onde se aprecia como logo dun período inicial con forte 

presenza de centros públicos, a partir de 2002 os centros alleos superan a taxa do 

50% respecto do total de centros, chegando a representar en 2016 un 70% dos 

centros ofertados no SAAD”. 
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En canto ás residencias concertadas, o informe do Consello de Contas recoñece 

infraccións en materia de persoal, por escaso número de traballadoras de atención 

directa e por non diferenciación de categorías profesionais. Tamén se detectan 

uso inadecuado das instalacións, deficiencias nos protocolos de funcionamento e 

falta de rigor nos rexistros. 

 

A lista de agarda para residencias de maiores no Programa de Asignación de 

Recursos situábase, en 2016, en 1.774 expedientes.  

 

Os prazos de resolución exceden con moito o estipulado na normativa; o tempo 

medio de trámite ata ser recoñecido o dereito a unha praza de residencias de 

maiores é de 453,5 días, máis 154,82 días máis de media até o ingreso na mesma, 

resultando un tempo promedio de espera de 491,74 días.  

 

En 2016 tramitáronse 556 expedientes de emerxencias social, 317 máis que en 

2015 e 536 máis que en 2017. 

 

O informe do Consello de Contas analiza as rateos de persoal das residencias e 

atopa que “apreciáronse diferenzas na ratio de persoal de atención directa entre 

os centros xestionados con medios propios e os xestionados externamente, 

resultando unha media teórica un 9% superior nos primeiros. Esta diferenza na 

ratio relativa aos efectivos de persoal de atención directa é un factor que pode 

repercutir na calidade do servizo, e tamén na valoración outorgada polos 

residentes e familiares á calidade do servizo residencial.” 

 

Ademais, o Consello de Contas sinala que os gastos de persoal descenderon no 

período fiscalizado (2010-2016), malia que aumentara o número de prazas: “ao 

longo do período obsérvase un importante descenso do volume de gasto de 

113095



 

 

 

 

persoal executado nos exercicios 2011 e 2012, moito máis acusado neste segundo 

exercicio. No exercicio 2013 iníciase unha senda de crecemento ata 2015, porén 

neste último exercicio o seu importe resulta aínda inferior ao do exercicio 2010 

(un 7,1% menos).” Atribúe este descenso o informe a diversas causas, entre as 

que están as medidas de contención de gasto público, que implicaron recortes nos 

salarios do persoal público. 

 

Ademais, o informe detalla que só se substitúen as baixas médicas cando son de 

media ou longa duración, que non se cobren, en xeral, os permisos, nin se 

substituíron integramente vacacións. Como sinala o informe do Consello de 

Contas, “o feito de que non se realizaran contratacións temporais para a cubrir as 

xornadas efectivas non realizadas polos traballadores da RPT determinou que o 

servizo se prestou con menos presenzas de persoal que as previstas nas 

carteleiras de quendas para a adecuada prestación do servizo, e tamén contribuíu 

en boa medida a reducir o volume dos gastos de persoal.” 

 

A este aforro irresponsable en persoal, hai que engadir o feito de que a lei 1/2012 

suspende unilateralmente preceptos contidos no Vº Convenio Único para o 

Persoal Laboral da Xunta de Galicia, entre eles, “a aplicación do artigo 19, 

excepto o apartado 1, do Vº Convenio colectivo único para o persoal laboral da 

Xunta de Galicia”, en canto a descansos e libranzas, o que repercute directamente 

sobre a saúde laboral do persoal e sobre a calidade dos servizos públicos, sobre 

todo nun sector a quendas como é o das residencias. 

 

O recorte do dereito a descanso do persoal laboral lesiona as posibilidades de 

conciliación, orixina estrés e aumenta a accidentabilidade laboral. No caso da 

Consellería de Política Social, na que as carteleiras de traballo  nos distintos 

centros están moi axustadas, case a metade dos accidentes laborais na Xunta nos 

últimos anos se deben ao “sobreesforzo” (en 2017, o 41% dos accidentes con 
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baixa laboral na Xunta se deberon a esta causa), tendo unha relación clara coa 

falta de persoal adecuado ás tarefas que se desempeñan nos distintos centros e 

coa falta de descanso, sobre todo en traballos que se realizan en quendas.  

 

O Consello de Contas indica, a respecto dos escasos recursos para realizar as 

inspeccións, que “aínda que o número de centros a inspeccionar no período 

fiscalizado (2010-2016) se incrementou un 26%, ao longo deste período 

mantense a mesma estrutura interna e o mesmo número de efectivos: 1 posto de 

subdirector/a, 3 postos de xefaturas de servizo, 11 inspectores/as, 2 prazas de 

persoal de pedagoxía, 1 praza de psicoloxía e 9 postos administrativos. Tendo en 

conta que con estes efectivos de persoal débense inspeccionar as áreas de familia 

e menores, maiores, discapacitados e dependencia, e inclusión social e servizos, 

non parece aconsellable que a Inspección de Servizos asuma tamén as funcións 

que lle corresponden ao responsable do contrato como supervisor da correcta 

execución daquel.”  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 

- Vai a Xunta asumir as recomendacións do Consello de Contas en materia de 

atención residencial a persoas maiores e dependentes? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Paula Vázquez Verao na data 30/07/2018 11:10:59 
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A Mesa do Parlamento 

Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 

Moisés Rodríguez Pérez, 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 presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

As cifras facilitadas polo INE referidas aos viaxeiros aloxados nos hoteis e pensións o 
pasado mes de decembro – e pendentes de incorporar a ocupación nos apartamentos 
turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural que se farán públicos nos 
próximos días – permiten constatar que 2018 foi, ata o momento, o mellor ano turístico 
para Galicia, ao conseguir medrar en todos os  parámetros dun xeito planificado e 
ordenado. 

A vista destes primeiros datos os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en 
Pleno: 

Que valoración fai o Goberno galego da evolución turística de Galicia ao longo deste 
ano 2018? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:26:26 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:26:34 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:26:40 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:26:46 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:26:53 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:27:00 
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Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:27:08 
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A Mesa do Parlamento 

Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 

Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra 

Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presenta n ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

Os plans de inspección turística teñen como finalidade velar polo control e garantía dun 
servizo correcto,  primordial  para acadar unha mellora da calidade,  da eficacia e 
eficiencia  da disciplina turística; así como de protexer do intrusismo laboral tanto aos 
empresarios como aos usuarios turísticos. 

A Área de Inspección Turística de Turismo de Galicia desenvolve o seu labor en torno a 
cada un dos diferentes tipos de establecementos turísticos para garantir a calidade dos 
servizos ofertados. 

O Plan de Inspección Turística constitúe o marco básico da actuación inspectora por un 
período determinado. 

Rematada a execución do Plan de Inspección Turística de Galicia para o pasado ano 
2017, os deputados abaixo asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é o balance da actividade inspectora do ano 2017 da Área de Inspección Turística 
de Turismo de Galicia ? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:23:48 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:23:57 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:24:03 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:24:08 

 

Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:24:15 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:24:24 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:24:31 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, Moisés Blanco Paradelo, 

Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Sandra 

Vázquez Domínguez, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso, deputadas e 
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a 
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O vindeiro mes de decembro cúmprense 25 anos da inscrición do Camiño de Santiago 
como Patrimonio da Humanidade despois da aceptación pola UNESCO da candidatura 
presentada por España e Francia na súa sesión de Cartagena de Indias do 6 de 
decembro. 

O Camiño de Santiago francés pasaba, deste xeito a formar parte dos bens culturais 
que acadaban a máis alta distinción a nivel internacional, dando así un paso 
fundamental na súa consagración como patrimonio cultural. 

Desde este momento o fortalecemento do Camiño de Santiago é un feito e a súa 
internacionalización un logro que se foi incrementando ano tras ano. 

Hoxe o Camiño é un símbolo universal de encontro entre os pobos, de lugar de 
intercambio de culturas, ideas e pensamentos, unha experiencia vital que conxuga a 
historia e o patrimonio cultural coas  expresións artísticas, coa natureza e a paisaxe, 
entre outras cualidades. 

O Camiño está cada día máis vivo e non pode haber mellor xeito de celebrar estes 25 
anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade que reivindicar a súa 
vixencia e os seus valores de carácter universal. 

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

Cal é a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos 25 anos da declaración do 
Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:32:24 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:32:31 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:32:37 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:32:43 

 

Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:32:50 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:32:56 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:33:03 

 

Paula Prado Del Río na data 30/07/2018 12:33:10 

 

Diego Calvo Pouso na data 30/07/2018 12:33:17 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral no Pleno, sobre o Plan de normalización da lingua galega na mocidade e 

as medidas que debe adoptar o Goberno galego en materia de política lingüística entre 

as franxas de idade máis novas.  

 

O Goberno da Xunta de Galiza vén aplicando unha política regresiva en relación 

coa normalización da lingua galega desde o ano 2009 o que constitúe, de facto, unha 

vulneración do marco legal vixente, que inquire directamente aos poderes públicos 

galegos a avanzar na normalización da nosa lingua propia e reverter o proceso de 

exclusión e marxinación vividos historicamente.  

O elemento central desta política antigalega é o denominado Decreto 79/2010, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza, un decreto amplamente 

rexeitado pola comunidade educativa, asociacións a prol da lingua, sindicatos e mesmo 

por institucións como a Real  Academia da Lingua Galega ou o Consello da Cultura. 

Estudos sociolingüísticos publicados recentemente pola Academia, o Consello 

da Cultura ou desde o ámbito da investigación universitaria, reflicten non só a perda de 

falantes en lingua galega senón tamén a pervivencia e reprodución de prexuízos e 

estereotipos sobre o idioma propio, así como a persistencia dunha competencia desigual 

en galego e en castelán, con deficiencias moito máis evidentes no caso da lingua galega.  
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Neste contexto, a Xunta de Galiza fixo público un documento básico para a 

creación do denominado Plan de dinamización da lingua galega na mocidade (2018-

2022) no que recolle as áreas e medidas que prevé incorporar ao mesmo. Accións 

dirixidas á poboación situada entre os 14 e 30 anos de idade o que supón deixar fóra da 

política de normalización lingüística as franxas de poboación nas que máis se está a 

producir –e de maneira máis intensa- a ruptura da transmisión interxeracional do galego 

e o proceso de substitución lingüística.  

Alén diso, para o ámbito educativo a Xunta de Galiza só prevé “realizar unha 

programación estábel e periódica de actividades de información e sensibilización sobre 

o uso do galego para os diferentes membros da comunidade educativa” e “fomentar e 

potenciar o uso da lingua galega na contorna escolar e promover espazos de lecer en 

galego”.  

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral no 

Pleno: 

 

- Que medidas prevé adoptar o Goberno galego neste senso para cumprir 

coas súas obrigas en materia de política lingüística? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 10:15:29 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 10:15:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 10:15:36 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 10:15:39 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 10:15:41 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 10:15:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A situación do mercado laboral en Galicia poderíase cualificar como 

precario, inestable e sen dereitos. Os datos amosan que a 

empregabilidade se caracteriza por unha curta duración dos contratos, 

elevados índices de temporalidade, riscos para a saúde laboral, 

reducións de xornadas non desexadas, fenda xeracional, ou exceso de 

horas extras (con ou sen remuneración) case sempre de realización 

obrigatoria. As causas desta situación son múltiples, ademais da crise 

económica, e da reforma laboral posta en marcha polo PP, os 

instrumentos de creación de emprego, non está a cumprir os obxectivos 

polos que se puxo en marcha. Boa mostra desta ineficacia é o baixo 

grado de execución dos orzamentos da Xunta de Galicia nalgunha das 

áreas máis importantes desta materia, como é a “Promoción de emprego 

e institucións do mercado de traballo”, da cal coñecíamos recentemente 

que, segundo informe da Xunta de Galicia do derradeiro trimestre do 

2017,  o grado de execución durante este ano foi dun 61,4 %, a máis 

baixa de todos os servizos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

A que se debe a baixa execución da partida dedicada á “Promoción de 

emprego e institucións do mercado de traballo” dos orzamentos do ano 

2017? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Julio Torrado Quintela 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:22:13 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/07/2018 09:22:19 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:22:25 
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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 Pleno. 

 

A Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal 

e atención ás persoas en situación de dependencia, acaba de cumprir 11 

anos cunha bagaxe certamente pobre, e cunhas complicadas 

perspectivas de futuro ligadas indefectiblemente ao déficit de 

financiamento, e tamén ás trabas burocráticas dunha lexislación que 

naceu para facer fronte á delicada situación de cidadáns e cidadás que 

non poden valerse por si mesmos e a das súas familias e coidadores.  

Así, aos recortes orzamentarios e normativos do Goberno de España do 

PP, en Galicia sumóuselle a vontade do Goberno de Feijoo en apuntalar 

o desmantelamento do sistema. Aos reiterados incumprimentos da 

lexislación vixente, coa tardanza en realizar as avaliacións, a resolución 

das mesmas con graos menores para aforrar custes ou sinxelamente 

avaliacións sen grao, a perda do dereito de seren atendidas as persoas 

avaliadas co grao I, e o atraso da atención ás persoas en situación de 

dependencia moderada, súmanse ás reducións das prestacións 

económicas, o incremento dos copagos para as persoas usuarias, o 

empeoramento dos servizos de axuda a domicilio, etc.  

 

Segundo datos recentes do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e 

Igualdade, en Galicia hai máis de 80.000 persoas que solicitaron as 

axudas da dependencia. Delas 66.000 teñen este dereito xa recoñecido, 

e unhas 55.000 están a recibir a prestación. Pero a comunidade 

autónoma galega ten segundo datos do IGE 240.000 maiores de 80 

anos,  e 232.000 persoas con discapacidade. O último informe do 

Ministerio de Sanidade, do pasado 28 de febreiro de 2018, sinala que en 

Galicia pediron unha prestación o 2,98 % dos galegos, unha das 

porcentaxes máis baixas de España, e as únicas autonomías con menor 

taxa son Baleares, Canarias e Valencia, onde a pirámide demográfica é 

moi distinta.  
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Segundo advirte o último informe sobre o estado da dependencia en 

Galicia, publicado por Comisións Obreiras, hai decenas de miles de 

galegos que poderían pedir esta axuda pero sen embargo non o fan.  O 

informe presentado polo sindicato tamén pon o foco nas persoas que 

teñen o dereito recoñecido e con todo non reciben axudas. Eran a finais 

do 2017 máis de once mil, o 17,6 % do total de persoas beneficiarias. A 

finais do 2017 o 32 % das persoas usuarias tiñan axuda a domicilio; o 

21 % recibían unha prestación económica por coidados familiares; o   

12 % estaban nunha residencia e o 11 % acudían a un centro de día ou 

de noite. Ademais o 32 % das persoas con dereito recoñecido teñen un 

grao III, o nivel máis severo. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando xa se cumpriron once anos da aprobación da Lei de promoción 

da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 

dependencia, e rematado o seu proceso de implantación, que valoración 

fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos seus obxectivos na nosa 

comunidade autónoma?  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:25:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:25:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No Diario Oficial de Galicia do 17 de abril de 2018 publicouse a 

Resolución do 3 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Familia, 

Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á 

publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xullo de 

2017 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas 

económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos 

industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de 

concorrencia competitiva para os anos 2017 e 2018. 

 

As axudas teñen por obxecto a posta en funcionamento de escolas 

infantís de 0-3 anos en polígonos industriais e parques empresariais da 

Comunidade Autónoma de Galicia que cumpran os requisitos 

establecidos no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan 

os centros de menores e os centros de atención á infancia, así como a 

normativa de desenvolvemento, se for o caso. 

 

O crédito orzamentario disposto é de 1.400.000 euros con cargo á 

aplicación orzamentaria 12.02.312B.781.0, distribuído en dúas 

anualidades, correspondendo 350.000 euros á anualidade de 2017 e 

1.050.000 euros á anualidade de 2018. 

 

As entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas a cada 

unha delas, expresado en euros, recóllense no anexo desta resolución: 
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Número expediente Entidade solicitante Importe axuda 

BS403D-1/2017 
Asociación de empresarios de 

Mos-AEMOS 
200.000 € 

BS403D-3/2017 

Entidade Urbanística de 

Conservación do Polígono 

Industrial da Tomada 

200.000 € 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos 

previstos polo goberno galego a respecto da creación de escolas infantís 

de 0-3 anos en polígonos industriais e parques empresariais? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:27:10 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 09:27:15 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:27:18 
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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 Pleno. 

 

A Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal 

e atención ás persoas en situación de dependencia, acaba de cumprir 

11 anos cunha bagaxe certamente pobre, e cunhas complicadas 

perspectivas de futuro ligadas indefectiblemente ao déficit de 

financiamento, e tamén ás trabas burocráticas dunha lexislación que 

naceu para facer fronte á delicada situación de cidadáns e cidadás que 

non poden valerse por si mesmos, e a das súas familias e coidadores.  

 

No artigo 18 da devandita lei establécese a “prestación económica para 

coidados na contorna familiar, e o apoio a coidadores non 

profesionais: 

 

1. Excepcionalmente, cando o beneficiario estea a ser atendido 

pola súa contorna familiar, e reúnanse as condicións 

establecidas no artigo 14.4, recoñecerase unha prestación 

económica para coidados familiares.  

2. Previo acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do 

Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia 

estableceranse as condicións de acceso a esta prestación, en 

función do grao recoñecido á persoa en situación de 

dependencia e da súa capacidade económica. 

3. O coidador deberá axustarse ás normas sobre afiliación, alta e 

cotización á Seguridade Social que se determinen 

regulamentariamente. 

4. O Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención 

á Dependencia promoverá accións de apoio aos coidadores non 

profesionais que incorporarán programas de formación, 

información e medidas para atender os períodos de descanso”. 
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Galicia no ámbito das súas competencias, recolle a oferta das 

prestacións establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, 

integrándoas no Sistema Galego de Servizos Sociais, a través da Lei 

13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, así como na 

súa normativa de desenvolvemento.  

 

Aos retallos na atención aos dependentes, hai que engadir as numerosas 

respostas negativas a solicitudes de prestación económica na contorna 

familiar. É habitual que se atribúa un servizo de axuda no fogar (SAF) e 

non o solicitado, a prestación, o que está motivando moitos recursos e 

incluso renuncias aos dereitos recollidos na propia Lei de dependencia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que balance fai a Xunta de Galicia da concesión de prestacións 

económicas na contorna familiar nestes últimos anos na nosa 

comunidade autónoma? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:42:31 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:42:40 

 

113115



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

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 Pleno. 

 

Galicia rexistrou 6.649 accidentes laborais no primeiro trimestre do ano 

2018, o que supón un aumento do 3,53 % en comparación co mesmo 

período do ano anterior. Do total, oito foron mortais, 117 graves e 

6.524, leves. Segundo datos oficiais, hai un forte incremento dos 

sinistros graves, que pasaron de 88 no primeiro trimestre de 2017 aos 

117 deste ano, un 33 % máis. Unha cifra moi preocupante que nos sitúa 

como a segunda comunidade do Estado no relativo aos accidentes 

graves. 

 

A sinistralidade laboral non só é o peor dos indicadores 

socioeconómicos na actualidade, senón que unida ás enfermidades 

profesionais, está a converterse nun problema de saúde pública de 

primeira orde cos seus consecuentes efectos negativos para o sistema 

galego de saúde e a nosa economía. A reforma laboral do Partido 

Popular supuxo unha precarización sen precedentes do mercado laboral 

cun aumento do risco de sufrir accidentes: a alta temporalidade e unha 

rotación sen precedentes, acompañada de falta de formación, non son 

alleas a esta sinistralidade.  

 

Distintas normas internacionais, nacionais e autonómicas recoñecen o 

dereito á seguridade e saúde no traballo dos traballadores e 

traballadoras. Este dereito implica unha obrigación para os poderes 

públicos que deben responder, ademais, ás demandas dunha sociedade 

cada vez máis sensibilizada e esixente coa seguridade e saúde no 

traballo, como parte esencial do benestar social. En primeiro lugar, 

impulsando políticas públicas en materia de prevención de riscos 

laborais e en segundo lugar, é necesario acabar co traballo precario, 

investir en prevención e acometer unha análise profunda da normativa 

vixente, ademais de recuperar a negociación colectiva e a concertación 

social para acometer todas estas reformas, sen esquecer a importancia 
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das campañas da Inspección de Traballo e Seguridade Social que teñen 

encomendado a vixilancia do cumprimento da normativa, entre outras, 

en materia preventiva, en colaboración coas comunidades autónomas.  

 

Outro ámbito de actuación moi pouco desenvolvido é a prevención de 

riscos laborais dende a perspectiva de xénero xa que de forma bastante 

xeneralizada o enfoque que se adopta no ámbito da prevención de 

riscos é neutro coas cuestións de xénero. Non se deu a suficiente 

relevancia á influencia dos aspectos de xénero na xestión da prevención 

e a saúde laboral, e á súa incidencia na avaliación, planificación e 

adopción de medidas preventivas polas empresas, favorecido polo 

silencio lexislativo destas cuestións; é máis, aspectos como a 

ergonomía, a organización do traballo e a avaliación de riscos 

psicosociais son algúns dos aspectos menos tidos en conta e peor 

desenvolvidos pola pequena e mediana empresa, que centra a súa 

actuación preventiva nas especialidades da seguridade e a hixiene. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos de siniestralidade 

laboral na nosa comunidade autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:41:45 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:41:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción 

Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Rede de Cidades Creativas creouse pola Unesco en outubro de 2004, 

trala decisión tomada polo 170º Consello Executivo. Ten como obxectivo 

estimular a Cooperación Internacional entre cidades que invisten na 

creatividade como motor de desenvolvemento urbano sustentable, 

inclusión social e influencia cultural, promovendo deste xeito que se 

persigan no terreo os obxectivos da Unesco respecto da diversidade 

cultural. As cidades elixidas na rede poden compartir experiencias e crear 

novas oportunidades para si mesmas e para outras cidades no marco dunha 

plataforma internacional, en particular para actividades baseadas na 

noción de turismo creativo. 

 

 Nada da experiencia da Alianza Global para a Diversidade Cultural 

creada en 2002 pola Unesco, a Rede de Cidades Creativas comparte coa 

Alianza Global a súa vontade de incentivar as colaboracións entre o sector 

público, o privado e a sociedade civil para favorecer o desenvolvemento 

das industrias creativas, promovendo novas asociacións solidarias no 

mundo.  

 

Esta rede está composta por sete redes temáticas, na que as cidades elixen 

asociarse a unha delas en función das súas preferencias e comprométense 

a destinar a esta rede temática todo o seu esforzo e o seu talento. Estas 

son: literatura, cinema, música, arte popular, deseño, gastronomía e arte 

dixital. Actualmente está formada por 116 membros, España conta con 6 

cidades creativas: Sevilla (Música) declarada no 2006, Bilbao (Deseño) no 

2014, Granada (Literatura) no 2014,  Burgos (Gastronomía) no 2015, 

Denia (Gastronomía) no 2015, e Barcelona (Literatura) a última das 

cidades españolas que obtivo este recoñecemento no ano 2015.  

 

A pesares do recoñecido prestixio que Galicia ten no ámbito da 

creatividade en todos os ámbitos, ningunha cidade da nosa comunidade 

autónoma obtivo ata o de agora este recoñecemento. 
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Se hai unha cidade galega que sen dúbida destaca na produción literaria, é 

Ourense, retratada entre outros moitos cos nomes de Auria, Auriabella, ou 

Augasquentes, e alcumada tamén como a “Atenas de Galicia”, a “cidade 

intelectual” ou, en palabras do escritor Carlos Casares, unha “urbe culta e 

literaria”. Será co Padre Feijóo, verdadeiro faro da Ilustración nado, 

ademais, moi preto de Ourense, que a cidade cobra un papel fundamental 

no desenvolvemento da cultura e a lingua en Galicia. En Ourense publica 

“Saco e Arce” a primeira Gramática Galega (1868) e Lamas Carvajal 

lanza O Tío Marcos da Portela, primeiro semanario monolingüe en 

galego, co que se inaugura ademais toda unha longa tradición xornalística. 

Tamén aquí una das figuras do Rexurdimento, Curros Enríquez, canta a 

chegada do tren e os aires de progreso.  

 

Ourense será tamén testemuña dun segundo Rexurdimento, protagonizado 

pola chamada Xeración Nós a comezos do século XX. Intelectuais como 

Vicente Risco, Otero Pedrayo ou Florentino López Cuevillas, lideran 

dende as súas rúas un movemento que abrirá Galicia ás vangardas da 

época, e que ten a súa continuación en figuras como Xaquín Lorenzo 

Xocas ou Eduardo Blanco Amor. O retrato que este último fai de Ourense 

na súa coñecida novela A Esmorga, pode descubrirse a través dunha ruta 

propia. Tamén a obra Carlos Casares conta con ruta na cidade, ideal para 

coñecer a narrativa contemporánea que continuou este Ourense literario 

ata os nosos días.  

 

Ourense cumpriría xa de entrada todos os requisitos para ser declarada 

Cidade da Literatura, no que se refire a calidade, cantidade e diversidade 

editorial, ao seu papel na produción teatral, a existencia de festivais e 

acontecementos literarios, así como a contar con bibliotecas e centros 

culturais. Para chegar a ser membro da Rede de Cidades Creativas da 

Unesco, Ourense debera presentar unha candidatura que demostre 

claramente a súa determinación, compromiso e capacidade para contribuír 

aos obxectivos da rede. O formulario de postulación debe estar 

acompañado soamente por cartas de presentación e de apoio, entre outras, 

unha carta oficial de presentación da candidatura asinada polo Alcalde de 

Ourense, e unha carta oficial de apoio á candidatura da Comisión 

Nacional para a Unesco de España. 

 

A decisión final pertence á directora xeral da Unesco, despois de consultar 

a especialistas internos da Organización e unha opinión exterior achegada 
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por ONG, universidades e/ou outros expertos independentes, como tamén 

polas cidades membros organizadas nos sete ámbitos creativos.  

 

Ao unirse á rede, Ourense comprometeríase a compartir as súas boas 

prácticas e a desenvolver vínculos que asocien aos sectores público e 

privado e á sociedade civil para ; reforzar a creación, a produción, a 

distribución e a difusión de actividades, bens e servizos culturais; 

desenvolver polos de creatividade e innovación e aumentar as 

oportunidades ao alcance dos creadores e profesionais do sector cultural; 

mellorar o acceso e a participación na vida cultural, en particular en 

beneficio de grupos desfavorecidos e persoas vulnerables; e integrar 

plenamente a cultura e a creatividade nos seus plans de desenvolvemento 

sustentable.  

 

 A Rede de Cidades Creativas significaría para Ourense ser un socio 

privilexiado da Unesco, tanto como plataforma de reflexión sobre o papel 

da creatividade en tanto que promotora do desenvolvemento sustentable, 

como de laboratorio de acción para a innovación, debera ser esta polo 

tanto unha prioridade para unha cidade sen cuxo achegue cultural non se 

entendería Galicia.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que Ourense sería unha boa candidata á 

Rede de Cidades Creativas da Literatura da Unesco? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Concepción Burgo López 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:43:47 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:43:52 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 09:43:57 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 09:44:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Os veciños e veciñas de San Vicente de Leira, no concello de 

Vilamartín de Valdeorras, levan máis de vinte cinco anos coa estrada 

que leva as súas casas cortada ao tráfico, a OU-0807.  

 

A pesar de que esta vía, de titularidade da Deputación de Ourense, leva 

cortada así como sinalizada a prohibición de circular pola mesma polo 

mal estado no que se atopa dende hai tempo, era a estrada pola que 

circulaban a diario ata o de agora, tanto as ambulancias, como o 

transporte escolar e de todo tipo de vehículos, e mesmo os propios 

veciños e veciñas.  

 

Durante estes anos, a situación da estrada aínda se foi deteriorando 

máis, debido en gran medida a actividade das explotacións de lousa da 

zona así como a súa utilización a diario para ese tráfico pesado, ata que 

as choivas destas últimas semanas provocaron unha greta lonxitudinal 

no medio da calzada, existindo segundo afirman os técnicos no tramo 

final (o máis próximo a San Vicente de Leira), un alto risco de derrube. 

O pasado sábado a Deputación de Ourense realizou o corte físico desta 

estrada.  

 

A alternativa que ofrecen é circular pola estrada de O Robledo, de 

titularidade municipal, que debido a súa elevada pendente así como ao 

firme e outras consideracións técnicas,  non ofrece óptimas condicións 

de seguridade.  

 

Dende a Deputación de Ourense afírmase que esta é unha solución 

provisional mentres non se leve a cabo a obra de recheo da vaguada, 

pero a veciñanza leva esperando máis de vinte anos a que a institución 

provincial realice esta obra. 
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Non parece dunha administración responsable, tanto sexa provincial 

como autonómica, ter a unha poboación illada (a maioría persoas 

maiores), e sen acceso por estrada, desentendéndose do que poida pasar 

por non ter a posibilidade de circular por unha estrada en condicións de 

seguridade. 

 

Sabemos que se trata dunha obra que esixe un orzamento importante 

para unha Deputación, pero tamén sabemos que as diferentes 

administracións son solidarias no caso de asegurar servizos mínimos 

para os cidadáns administrados, que un acceso seguro as súas casas é 

algo básico, e que ademais o levan reivindicando os veciños e veciñas 

de San Vicente dende hai máis de 25 anos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do estado de illamento no que se 

atopa a veciñanza de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín 

de Valdeorras (Ourense), debido ao corte físico da estrada OU-0807? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:46:32 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:46:38 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 09:46:43 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 09:46:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción 

Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

No ano 1969, rematado o que en Ourense é coñecido como “edificio da 

Torre”, a caixa de aforros propietaria deste, e en compensación polos 

problemas urbanísticos xurdidos derivados da construción do mesmo, 

cedeu varias dependencias deste edificio, que foi declarado “edificio 

singular”, á cidade. Nun deses locais, na entreplanta, asentouse o 

Ateneo, cuxo aluguer pagaba primeiro o Ministerio de Información e 

Turismo, e posteriormente a Xunta de Galicia.  

 

O Ateneo, nunha época na que o debilitamento da ditadura comezaba a 

ser patente, fomentou as actividades de oposición ao franquismo 

favorecendo a confluencia de diversos movementos de protesta, sendo 

dende os seus inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e 

un referente de tolerancia e diversidade. Este espazo aberto á sociedade 

aglutinou a persoeiros do mundo da cultura e da sociedade ourensán tan 

insignes coma os escritores Vicente Risco e Blanco Amor, o doutor 

Cabaleiro Goás, o pintor Xaime Quesada, ou aos políticos Celso 

Montero e Peña-Rey. Coa chegada da democracia o Ateneo mantivo a 

súa acción, formando parte da súa programación actividades culturais, 

roldas de prensa de plataformas cidadás, actos de solidariedade, debates 

políticos, ou actividades varias como campionatos de xadrez.  

 

O ano 2010 marcou o comezo dun camiño complicado e complexo que 

chega ata o día de hoxe, cun futuro incerto para a supervivencia da 

entidade. Unha orde de desaloxo, froito de intereses urbanísticos e 

económicos ante a que a Xunta de Galicia reaccionou con resignación e 

complicidade, obrigaba ao Ateneo a abandonar os seus locais históricos, 

o que supoñía ter que asumir un custo ata entón inexistente: o pago dun  

aluguer. Finalmente en novembro do ano 2011 prodúcese o desaloxo do 

espazo que viña ocupando tradicionalmente esta institución.  
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Tras idas e vindas, o Ateneo instalouse finalmente, compartindo local 

co Club de Tenis de Ramirás, quen lles cedeu parte das instalacións. 

Pero en 2014, o baixo no que se atopa foi posto á venda, e cando esta se 

produza, se os novos donos non permiten ao Ateneo continuar, a 

entidade enfrontarase, con toda probabilidade, ao final do seu camiño, 

xa que lle resultará moi difícil atopar outro espazo cuxo custo poida 

asumir.  

 

Neste contexto, o 9 de marzo de 2016 aprobouse na Comisión 4.ª, de 

Educación e Cultura unha proposición non de lei do Grupo 

Parlamentario Socialista, segundo a cal se chegaba ao seguinte acordo:  

 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a consultar co 

Ministerio de Facenda do Estado Español o rexistro de locais baleiros 

de titularidade pública, para que se abra un proceso de negociación 

encamiñado a dotar dun local ao Ateneo de Ourense para que continúe 

coa súa actividade sen ánimo de lucro garantindo que os contactos se 

produzan no prazo máximo dun mes”.  

 

Posteriormente, preguntado polo Grupo Parlamentario Socialista no 

Pleno do Parlamento de Galicia sobre a situación no que se atopaban as 

negociacións para dotar ao Ateneo de Ourense dun local, o conselleiro 

de Cultura afirmaba que “o 20 de abril a consellería recibira unha  

notificación da Delegación de Economía e Facenda onde se 

comunicaba que, tendo en conta as características do espazo 

demandado e tendo en conta o inventario de bens que tiña a Axencia 

Tributaria, a axencia estatal en Ourense non dispuña de locais baleiros 

adecuados ás necesidades demandadas”, ao tempo que recoñecía que 

“existen locais, pero agora hai que ver se eses locais que existen 

compren os requisitos demandados e comunicados por parte da 

directiva á consellería”. 

 

O Ateneo de Ourense recibía unha notificación de desaloxo do local 

provisional que ocupaban ata entón, que tiña que abandonar antes do 

día 10 de abril do ano 2017. 

 

Xerouse entón en Ourense un movemento social en defensa do Ateneo 

de Ourense que desembocou na creación dunha plataforma cidadá para 
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evitar o peche desta entidade senlleira da cidade, que fixo que as 

institucións reaccionaran ás demandas da cidadanía comprometéndose a 

que unha vez se complete o traslado da Biblioteca Pública de Ourense a 

San Francisco, o Goberno galego procedería a reordenar o edificio da 

rúa Concello e cederlle un espazo. Para solucionar esa fase transitoria, a 

Deputación puxo a disposición da asociación as dependencias do centro 

cultural Marcos Valcárcel, que é no que se atopa na actualidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Garante o Goberno galego que unha vez se materialice o traslado da 

actual biblioteca pública de Ourense, situada na rúa Concello, ao 

complexo de San Francisco, cederá un espazo ao Ateneo de Ourense 

para que este poida desempeñar a súa actividade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Concepción Burgo López 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

   

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:50:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:50:12 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 09:50:17 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 09:50:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A rede de Espazos Emprende, iniciativa enmarcada no programa Lidera 

(Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento novo 

transfronteirizo), inclúe os centros de Curtis, Noia, Pontedeume, 

Betanzos, Carballo, Chantada, Vilalba, Viveiro, Lalín, Vilagarcía de 

Arousa e Ourense, así como as oficinas transfronteirizas de 

Información Xuvenil Galicia – Norte de Portugal de Verín e Tui xa que 

esta rede abarca tamén o desenvolvemento económico transfronteirizo.  

 

O proxecto Lidera foi aprobado ao amparo do programa Interreg V A 

España Portugal 2014-2020 (POCTEP) co obxectivo de promover o 

desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades 

laborais e de emprendemento dos mozos do territorio. Conta cun 

orzamento de 1.428.692, 93 euros e unha duración de catro anos (2016-

2019).  

 

Recentemente coñecíamos a intención da Xunta de Galicia de 

transformar os actuais Centros Xove ou Casas da Xuventude en 

Espazos Emprende, co obxectivo segundo se  afirma dende o Goberno 

galego, de que a mocidade poida crear e desenvolver iniciativas 

innovadoras e emprendedoras. A iniciativa, enmarcada no programa 

Lidera, presentouse o 26 de marzo no Espazo Xove de Ourense pola 

directora xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado. A 

responsable do departamento autonómico afirmou que o obxectivo 

destes novos espazos públicos, vai ser “tecer unha rede de apoio á 

empregabilidade da poboación xuvenil impulsando o espírito 

empresarial”. O certo é que o motivo real da incursión destes 

programas nas Casas das Xuventude, non é máis que o de baleiralos do 

espírito crítico da mocidade, limitando a actividade do asociacionismo 

xuvenil, ademais do de desprazar moitas actividades culturais que se 

veñen desenvolvendo nestes centros.  

113127



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 

Un claro exemplo da política de desmantelamento destes centros foi o 

que aconteceu na Casa da Xuventude de Ourense dende a chegada de 

Feijoo ao Goberno galego. Este punto emblemático da cidade foi 

durante moitos anos o gran espazo dinamizador da cultura de Ourense, 

de xeito especial entre a mocidade. Fundada en 1970, a segunda máis 

antiga de España, foi sobre todo a partir de 1978 coa chegada á 

dirección de Benito Losada cando viviu os seus mellores tempos, cunha 

grande actividade e, ademais, un funcionamento baseado na liberdade, 

na democracia e na participación da mocidade. Nas súas salas 

desenvolvéronse iniciativas de traxectoria consolidada e con 

repercusión en toda Galicia, coma as Xornadas de Banda Deseñada, o 

Outono Fotográfico, o Maio Xove, ou a Bienal de Caricatura. 

 

No ano 2011, tralo pasamento do seu director, a Xunta de Galicia 

designou como directora a Mercedes Valeiras, que accedeu a este posto 

a través dun concurso público aberto cheo de irregularidades. Un 

recurso xudicial desautorizou este nomeamento, e apartou da dirección 

a  Valeiras, que foi nomeada “coordinadora de actividades”, posto que 

exerce dende entón. 

 

Neste tempo a actividade da Casa, que mesmo mudou o seu nome polo 

de Espazo Xove, permanece practicamente bloqueada, cunha excesiva 

burocratización, redución dos seus espazos e servizos, e un gran control 

político das súas actividades.  

 

Outra das medidas tomadas pola  Xunta de Galicia para baleirar do 

contido que tivera ata ese momento A Casa e convertelo nun edificio 

administrativo máis, foi situar nas súas instalacións o Punto de 

Encontro Familiar (PEF).  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que motivo decidiu a Xunta de Galicia transformar as Casas da 

Xuventude en Espazos Emprende? 

 

 Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción 

Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

O Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) é un dos máis 

relevantes eventos cinematográficos de Galicia, e incluso de España. 

Celébrase anualmente no mes de outubro, dende a súa primeira edición 

en 1996, consolidándose como mostra das producións máis destacadas 

do cinema independente, punto de encontro para os profesionais do 

sector, e como plataforma promotora do audiovisual. Concibido coma 

un festival que tenta ofrecer unha plataforma de actividade e 

desenvolvemento ao cinema e audiovisual independentes, o Festival de 

Cinema Internacional de Ourense pon o seu acento, segundo se pode 

ver na propia web, en tres obxectivos: 

 

1. Dar visibilidade, servindo como plataforma promocional ante o 

público e os profesionais, ás obras cinematográficas e 

audiovisuais máis innovadoras e controvertidas producidas en 

Galicia e en todo do mundo, que contribúan ao entendemento 

mutuo de todas as culturas.  

2. Servir como punto de encontro en Galicia entre Europa, 

Iberoamérica e o resto do mundo, para a formación, 

desenvolvemento, co-produción e distribución do audiovisual 

galego e internacional.  

3. Ofrecer unha plataforma de traballo para o desenvolvemento e 

difusión da cinematografía e o audiovisual de ámbito galego/ 

lusófono con proxección europea e internacional. 

 

Este festival, organizado polo Concello de Ourense, ten contado en 

todas as súas edicións con moitos patrocinadores e colaboradores: 

entidades, empresas, e institucións, entre as que se atopa a Xunta de 

Galicia.  
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Segundo datos  recentes, a tan só cinco meses da próxima convocatoria, 

está en perigo a súa celebración. Dende o propio Concello de Ourense 

afirman que o problema radica na imposibilidade de realizar as 

contratacións de persoal tal e como se viñan facendo ata o de agora, 

debido á aprobación e á entrada en vigor, o 8 de marzo deste ano, da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 

de febreiro de 2014. 

 

A eliminación deste festival da carteleira cultural, suporía un duro revés 

non soamente para o sector audiovisual, senón tamén para a vida 

cultural da cidade, xa que se privaría a todos os ourensáns e ourensás 

do aceso a esta oferta de contidos puntuais e diversa; ao tempo que se 

perdería a oportunidade de que este evento sexa tamén un escaparate da 

cidade para todos e todas aqueles que asisten, e que contribúen co seu 

paso por Ourense durante a súa promoción e nos días en que se celebra, 

ao seu desenvolvemento económico. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que está en risco a celebración este ano do 

Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF)? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 
Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A construción no ano 2002 da estación de autobuses de Celanova, que a 

Xunta de Galicia financiou con fondos europeos, tivo un custo de 356.000 

euros. 

 

O Concello de Celanova cedeu a parcela de terreo para a súa construción, e 

no ano 2004 urbanizou a rúa Irmáns Igrexas, unha obra que contou cun 

investimento de 135.000 euros. Esta infraestrutura era moi demandada polos 

veciños e veciñas desta vila ourensá porque os autobuses escolares e de 

viaxeiros se vían obrigados a estacionar ao longo da avenida de San Rosendo 

(a estrada OU-540 ao seu paso pola vila), o que representaba un perigo para 

os usuarios e usuarias, e xeraba atascos na circulación daqueles vehículos 

que atravesaban Celanova en dirección a Ourense ou á fronteira portuguesa.  

 

No ano 2011 a Xunta de Galicia cedeu o inmoble ao concello, que adquiriu o 

compromiso de poñer en marcha ditas instalacións. 

 

Na actualidade, a estación de autobuses de Celanova permanece pechada. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto poñerse en marcha a estación de autobuses de Celanova? 

 
 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Raúl Fernández 

Fernández, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades. 

  

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Ourense? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa reposta oral en Pleno. 

  

 A construción dos novos centros de saúde comprometidos polo Sr. 

Feijoo dende a súa chegada ao Goberno da Xunta de Galicia no ano 

2009, é un dos mellores exemplos do fracaso, das mentiras, das 

trampas, da ocultación, e da privatización indiscriminada que 

caracteriza a xestión sanitaria levada a cabo baixo o seu mandato. 

 

Pola contra, dende o Grupo Parlamentario Socialista sempre 

consideramos unha prioridade a posta en marcha dun Plan xeral de 

reordenación, modernización e mellora da rede de centros de saúde de 

Atención Primaria, a fin de que este servizo asistencial básico sexa o 

máis axeitado ás necesidades actuais.  

 

Dende que chegou o PP de Feijoo ao Goberno foi mudando os 

compromisos ano tras ano, mesmo modificando os nomes dos concellos 

onde se ían construír os centros nun baile de nomes intolerable, sobre 

todo para aqueles concellos nos que fixeron o esforzo de adquirir os 

terreos para cederllos á Xunta de Galicia co propósito de que esta 

cumprira co compromiso de construír estas novas infraestruturas. Un 

dos exemplos deste desleixo dos gobernos do PP é o Centro de Saúde 

de Ribadavia. A capital e a comarca do Ribeiro necesitan un novo 

centro de saúde para atender á poboación, tendo en conta os problemas 

estruturais que presenta o agora existente con 30 anos de antigüidade, 

aos que hai que engadir a súa localización a beiras do Avia, nunha zona 

inundable e con exceso de humidade.  

 

A iniciativa de construír un centro de saúde noutra zona de Ribadavia 

partiu no ano 2007 do equipo de Goberno do Concello, e en setembro 

de 2008 producíase a cesión á Xunta de Galicia dunha parcela no 

Campo da Feira adquirida a particulares cun gasto aproximado de 

30.000 euros. Ao mes seguinte, a Consellería de Sanidade licitaba a 
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redacción do proxecto, ascendendo o investimento calculado polos 

técnicos a 2.890.000 euros, para un edificio de dúas plantas e un total 

de 2.500 metros cadrados útiles. Aprobouse ademais por parte do 

Concello de Ribadavia unha modificación puntual da superficie, que 

antes era rústica e agora é dotacional, e como tal se contempla no futuro 

Plan Xeral de Ordenación.  

 

Na actualidade a construción desta infraestrutura segue paralizada, e 

sen previsión de que comece a execución do proxecto nos vindeiros 

meses.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego construír un novo centro de saúde en 

Ribadavia durante a X lexislatura?  

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández 

Fernández e Julio Torrado Quintela, deputada e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O Complexo Hospitalario Universitario de Ourense contaba ata o ano 

2013, cun Servizo de Cirurxía Pediátrica composto por tres cirurxiáns 

pediátricos reforzados nas gardas por algún outro profesional desta 

especialidade. 

 

Trala xubilación dun deles, e a solicitude de traslado doutro, o cadro de 

persoal quedou tan reducido que non se podían seguir ofertando gardas. 

Esta situación obrigaba á Xerencia a reposición das vacantes, pero en 

lugar diso e ante a sorpresa e o desgusto da cidadanía ourensán, e dos 

profesionais do CHUOU, a Xerencia anunciou que se suprimía este 

servizo, optando polo retallo de medios nesta especialidade, reducindo 

á metade o número de cirurxiáns pediátricos.  Así pois, dende setembro 

de 2013, os nenos e nenas ourensás que necesiten someterse a unha 

intervención cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo 

e festivo, teñen que trasladarse a Vigo, a máis de 100 quilómetros, 

distancia que se eleva cando os desprazamentos teñen que realizarse 

dende outras zonas da provincia afastadas da capital, como por exemplo 

da comarca de Valdeorras.  

 

Estamos falando de menores que deben ir acompañados dos pais e nais, 

o que supuxo un esforzo adicional para moitas familias, esforzo 

económico aínda máis difícil de levar a cabo para aquelas que dispoñen 

de menos recursos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos nenos e nenas da provincia de Ourense tiveron que ser 

atendidos en Vigo, dende a supresión deste servizo no ano 2013, para 
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someterse a unha intervención cirúrxica fora do horario de mañá, ou en 

sábado, domingo e festivo? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Manuel 

Pérez Seco e Abel Losada Álvarez, deputada e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Entroido de Viana do Bolo, que goza de recoñecida fama, é quizais 

un dos máis orixinais que se celebran en Galicia e o evento máis antigo 

e con máis tradición da zona. Os preparativos desta festa comezan ao 

finalizar o día de Reis, cos ensaios e a preparación de disfraces e 

carrozas. Ao finalizar a xornada diaria e durante os fins de semana, os 

veciños e veciñas organízanse para ir tocar o “ folión” por todos os 

pobos da comarca.  Hai numerosos “ folións”, que fan soar 

ritmicamente grandes bombos e apeiros de labranza. E así ata que 

chega o primeiro dos días de fariña, o “xoves de compadres”, que ten 

lugar dous xoves antes do “domingo gordo”. 

 

 A continuación chega o sábado de fariña, con festa e charangas para 

dar a benvida aos mozos e mozas que estudan fóra do pobo. Os 

lardeiros son tradicionalmente vestidos con pezas roubadas aos mozos e 

ás mozas de Viana. O seguinte xoves é o “de comadres”. A noite 

anterior son os mozos os que rouban unha peza ás mozas para 

colocarlla á boneca “ Lardeira”, que se coloca nun poste á beira do       

“Lardeiro”. O venres celébrase unha festa de disfraces para nenos e 

maiores, xuntándose todos de noite para ir de “ foliada” por rúas e bares 

da vila, do mesmo xeito que o sábado, un día no que a poboación de 

Viana do Bolo adóitase triplicar. 

 

 O “domingo gordo” é o día grande do entroido. Dende ben cedo, a 

banda de gaitas  percorre as rúas con alboradas para espertar a veciños e 

visitantes. Tras a recepción ás autoridades, o pregón e a entrega das 

insignias da “androlla”, iníciase o gran desfile que percorre as 

principais rúas, participando todos os personaxes típicos do Entroido: 

“os boteiros”, “a mula”, “os folións” e“ as carrozas”. O Boteiro é a 

figura máis rechamante do Entroido, coa súa máscara negra, ten como 

misión manter afastados aos espectadores, dando grandes brincos sobre 
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unha pértega curta de cores chamada“ monca”. Sobre a cabeza, o 

boteiro leva a chamada pantalla, un ornamento de vivas cores que vai 

suxeito á cabeza. Ademais, a vestimenta do boteiro está tamén 

composta por outras tres pezas: uns pantalóns de raso vermello, unhas 

polainas de coiro, e unha vistosa camisa confeccionada a partir dunha 

camiseta de felpa, sobre a que se cosen cintas rizadas de seda ou raso 

que forman debuxos de cores, empregándose nela máis de 1.000 metros 

de cinta. O cinto está feito de coiro forrado de tea e doce esquilas          

(cencerros) que tintinean cando o boteiro salta. A Mula sempre vai 

guiada por un Maragato; antigamente subíase aos seus lombos ao 

cacique do pobo para que convidase a viño e viandas a todos os 

veciños. Durante esta xornada, adoita celebrarse a “festa da androlla”, o 

produto gastronómico máis internacional da zona. 

  

Como en todos os entroidos da provincia de Ourense, o luns é o día 

dedicado aos nenos e nenas, con desfiles, concursos e pasarúas. O 

martes o folión percorre as rúas e despídese ata o ano próximo, 

disfrazados e cargados de fariña, os participantes na festa, percorren as 

rúas ata a hora do baile e dos concursos de disfraces.  

 

Dita festa trátase pois dunha manifestación de valores culturais e de 

tradición popular, con especial consideración polas súas características 

etnolóxicas e que ten unha especial importancia como atractivo 

turístico, polo que foi declarada de interese turístico de Galicia no ano 

1999. Tendo en conta ademais que cumpre todos os requisitos 

recollidos na Orde ITC/1763/2006, do 3 de maio, para acadar a 

declaración dunha festas de interese turístico nacional: 

a) A antigüidade da celebración da festa ou acontecemento de que se 

trate.  

b) A súa continuidade no tempo (entre unha e outra celebración da festa 

non deberá transcorrer máis de cinco anos).  

c) Arraigamento da festa na localidade, o que implica a participación 

cidadá no desenvolvemento da festa. 

d) A orixinalidade e diversidade dos actos que se realicen. 
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O Pleno do Concello de Viana do Bolo no ano 2014, a proposta do 

grupo socialista, solicitou o inicio dos trámites para que o entroido de 

Viana do Bolo se declarara de “interese turístico nacional”, unha 

declaración coa que xa contan outros dous entroidos da provincia de 

Ourense: o de Xinzo da Limia e Verín. 

 

Esta declaración require dun informe favorable da comunidade 

autónoma, neste caso dos organismos turísticos competentes da Xunta 

de Galicia, que remitirán no seu caso o expediente acompañado do 

informe á Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, da 

Secretaría General de Turismo, que ditaminará ao respecto.  

 

Esta declaración de carácter honorífico daría un empuxón a unha das 

festas máis antigas e simbólicas de Galicia, á vez que supoñería un 

revulsivo socioeconómico nunha provincia que precisa de medidas de 

acción positiva en todos os ámbitos e sectores de desenvolvemento. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a declaración do Entroido de Viana do 

Bolo como de “Interese Turístico Nacional”?  

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:39:38 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 10:39:45 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/07/2018 10:39:51 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 10:39:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A saúde é un dereito fundamental tamén no traballo, e para elo é 

preciso promover a implantación de políticas preventivas que melloren 

a saúde e a seguridade das traballadoras e traballadores. 

 

Segundo os datos oficiais do Observatorio Estatal de Condiciones del 

Trabajo, de setembro 2016 a agosto 2017 Galicia soportou un índice de 

incidencia de accidentes mortais  (número de accidentes de traballo 

mortais/Poboación Afiliada) x 100.000) de 7,8, máis do dobre da media 

estatal. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista e as centrais sindicais vimos 

denunciando reiteradamente ante o Goberno de España e a Xunta de 

Galicia que a negativa evolución da sinistralidade laboral vén marcada 

polo deterioro constante das condicións de traballo, así como pola 

redución dos recursos dedicados á prevención de riscos nas empresas, 

que inevitablemente están a supoñer un quebranto na saúde e na 

seguridade dos traballadores e traballadoras. 

 

Fronte aos dramáticos datos de siniestralidade laboral, o Goberno de 

Feijoo reduciu os orzamentos dedicados á prevención de riscos 

laborais, concretamente os destinados ás actividades desenvolvidas 

polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA).O 

proxecto de orzamentos do ano 2018 da Xunta de Galicia para o ISSGA 

é un 41,7 % menor que o do ano 2009, cando a partida que se dedicaba 

era de 10.682.331 €. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución da siniestralidade 

laboral en Galicia?  

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:41:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/07/2018 10:41:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:42:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Xoaquín Fernández Leiceaga e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), situado no 

barrio compostelá de Salgueiriños, programouse no ano 2007 co 

obxectivo de ser un centro de vangarda, pioneiro no Estado para o 

tratamento integral da discapacidade. O complexo está preparado para 

facilitar a mobilidade e tratamento de persoas dependentes, e dotado de 

múltiples espazos e servizos, todos encamiñados á promoción da 

autonomía persoal de persoas con discapacidades físicas e a súa 

integración e desenvolvemento social. Principalmente, ofrecerá 

asistencia para persoas dependentes, aínda que, nos seus locais haberá 

locais administrativos, formativos, de rehabilitación, de investigación e 

de recursos de apoio. A previsión era daquelas que cando estivera a 

pleno rendemento podería atender a un total de 162 persoas con 

discapacidade ao día: setenta das súas prazas serían para formación; 60 

destinaríanse para habilitación funcional, emocional e psicosocial; e as 

32 restantes para residencia. Ademais, o proxecto contemplaba unha 

zona de cafetería e de comedor, que estaría aberta ao público da cidade.  

O centro segue pechado na actualidade malia que as obras, supuxeron 

un investimento de máis de 13 millóns de euros.  

 

Na Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, continuación e 

consecuencia do primeiro plan, non se fai mención á apertura do 

Cegadi como parte dos obxectivos para executar neste período.  

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista preguntábamos o 11 de 

outubro á directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, na 

Comisión 5ª do Parlamento de Galicia, sobre a apertura do Cegadi. A 

responsable deste departamento aseguraba que  “a conta atrás xa 

comezou”, é que o centro “está a piques de abrir”. Mais o 30 de 

outubro, na comparecencia dos orzamentos do ano 2018, o conselleiro 

de Política Social anunciaba un investimento para este centro, sen  
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concretar canto nin en que consistirían as actuacións que se ían a levar a 

cabo. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Cando ten previsto o Goberno galego poñer en marcha a pleno 

rendemento o Cegadi? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Xoaquín Fernández Leiceaga 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:44:20 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/07/2018 10:44:25 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:44:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

As mulleres de idade avanzada, a miúdo con escasos recursos 

económicos e dependentes economicamente das súas parellas, atópanse 

especialmente expostas ao risco de violencia, exercida baixo formas 

complexas e sutís que levan a invisibilizar o problema. O progresivo 

envellecemento da poboación e a súa repercusión nas situacións de 

dependencia funcional e emocional favorecen que as persoas maiores 

sexan un dos grupos sociais máis susceptibles de sufrir situacións de 

abuso, malos tratos e/ou violencia. Se as persoas maiores son un 

colectivo de seu case inexistente no debate mediático, os abundantes 

casos de violencia machista a partires dos 65 anos quedan socialmente 

silenciados ante a escaseza de denuncias e moi especialmente de 

acompañamento, o que fai aínda máis difícil a situación de moitas 

mulleres que levan décadas sufrindo en silencio.  

 

Segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial das 54.209 denuncias 

interpostas por malos tratos, só 1.042 (1,9 %) corresponden a mulleres 

maiores de 65 anos. Pero isto non se debe confundir cunha menor 

incidencia. A denuncia non é fácil, dependen economicamente do 

agresor, adoitan estar illadas e con falta de apoio da súa contorna. 

Ademais, a súa idade dificúltalles o refacer as súas vidas libres de 

violencia.  

 

Os datos marcan que case un 14 % das mulleres asasinadas teñen máis 

de 65 anos; números que marcan unicamente a punta dun iceberg, que 

na maioría dos casos son ocultados polas propias vítimas. Dende todos 

os organismos públicos, debemos chegar máis e mellor a estas mulleres 

de maior idade que sofren esta violencia silenciada, en illamento e falta 

de apoios.  
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Existen numerosas iniciativas que xa se están impulsando no noso país 

e máis aló das nosas fronteiras como o programa “STOP VI.E.W 

(Violence Against Elderly Women). Nesta liña, dende o Grupo 

Socialista consideramos necesario impulsar programas específicos onde 

estas mulleres poidan identificar o problema de violencia de xénero que 

sofren elas ou outras mulleres da súa contorna e apoialas, coñecendo os 

recursos que están á súa disposición.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto poñer en marcha o Goberno galego, durante o ano 2018, 

algunha campaña específica para a prevención da violencia machista 

nos centros de día e residencias de maiores de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:46:23 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 10:46:30 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:46:35 
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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 Pleno. 

 

O xogo patolóxico ou ludopatía é un trastorno caracterizado por un 

pobre control de impulsos que se manifesta por recorrentes e mal 

adaptadas condutas de xogo. O DSM-V (Quinta Edición do Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais) inclúe o xogo 

patolóxico como un trastorno aditivo, o que se denomina adicción sen 

substancias. O crecemento da ludopatía ou xogo patolóxico está en 

relación directa co aumento e a difusión, con restricións moi limitadas, 

da oferta de xogo. A indefensión ante este incremento afecta tanto as 

persoas máis vulnerables psicoloxicamente, como a aquelas que 

atravesan tensión emocional ou dificultades económicas.  

 

En España, o incremento do xogo foi exponencial desde a súa 

legalización en 1977. O noso país é actualmente, xunto con Alemaña, o 

que maior gasto en xogo per cápita realiza de Europa, e un dos maiores 

do mundo. Constátase que despois das máquinas comecartos, os xogos 

on-line supoñen o maior problema neste eido. 

 

O perfil do xogador on-line é novo, existindo casos de menores que 

xogan polo fácil que é vulnerar a lei na internet. O xogo en liña 

constitúese así como a segunda causa de tratamento por adicción ao 

xogo. A chegada da rede trouxo a un novo tipo de ludópata, a maioría 

son homes, teñen estudos, e cada vez son máis novos. Ata hai pouco os 

xogadores empezaban de media aos 28 anos a apostar, na actualidade 

esa media está xa nos 18 anos. Entre un 1 % e un 2 % dos adultos teñen 

adicción ao xogo, mentres que entre os máis novos, as cifras oscilan 

entre o 3 % e o 8 %. Ademais, a relación entre o tempo de exposición 

aos xogos on-line e o comezo da adicción é tremendamente curto.  

 

O artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia sinala como 

“competencia exclusiva da Comunidade, entre outras, a ordenación 
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dos casinos, xogos e apostas, con exclusión das Apostas Mutuas 

Deportivo Benéficas”. Acorde co anterior e como resultado do acordo 

Estado-Comunidade Autónoma, ditouse o Real decreto 228/1985, de 

data 6 de febreiro de 1985, polo que se concreta o que, en materia de 

xogo, son competencias exclusivas e concorrentes do Estado e da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A entrada en vigor da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do 

xogo, tiña entre os seus obxectivos a protección dos usuarios, a 

protección dos menores e a protección dos grupos vulnerables. Por iso, 

correspóndelle ás administracións públicas contribuír a alcanzalos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da incidencia da ludopatía entre a 

mocidade na nosa comunidade autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

   

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:47:46 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:47:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

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

regulación do matrimonio no Código civil e determínase o 

procedemento para seguir nas causas de nulidade, separación e 

divorcio, vén poñendo de manifesto a insuficiencia dos instrumentos 

procesuais que o ordenamento xurídico ofrece para a resolución dos 

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

salvagarda do interese superior das e dos menores para manter relacións 

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

 

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

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

puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que 

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

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

 

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

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

que o departamento competente en materia de igualdade garantirá a 

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

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

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

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

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

terán que axustarse os puntos de encontro familiar estableceranse 

regulamentariamente. 

 

O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro 

familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa 

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

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

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

teñen que percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos 

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

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

visitas polo órgano xudicial, ou a administración. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

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

a cabo visitas tuteladas e supervisadas? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:05:53 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 11:05:58 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:06:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Xoaquín 

Fernández Leiceaga, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, María Dolores Toja Suárez e José Manuel 

Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 

20 anos caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 

16,4 % do 2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A 

principios deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba 

esa idade, na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades. 

  

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Coruña? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:06:57 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:07:02 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/07/2018 11:07:07 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/07/2018 11:07:11 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/07/2018 11:07:14 

 
María Dolores Toja Suárez na data 31/07/2018 11:07:18 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/07/2018 11:07:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, Concepción Burgo López e José Antonio 

Quiroga Díaz, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60% dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Lugo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:08:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:08:13 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 11:08:18 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 11:08:26 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 31/07/2018 11:08:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada 

Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Pontevedra? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018 
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Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:09:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:09:20 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 11:09:26 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 11:09:31 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 11:09:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel 

Pérez Seco,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Ferrol? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:07:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:07:46 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/07/2018 11:07:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Xoaquín 

Fernández Leiceaga,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Santiago? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:10:01 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:10:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Abel Losada 

Alvarez,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta 

anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e 

case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do 

2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios 

deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das 

políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida 

non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha 

poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e 

inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos 

distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás 

necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

O goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de 

dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, 

Ourense e Lugo de residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores 

de Vigo? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:10:30 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:10:36 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 11:10:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que 

no mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en 

canto ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, 

principalmente naqueles sectores mellor remunerados, así como no 

desenvolvemento da súa carreira profesional. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van 

dende  a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, 

ata a Directiva 2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar, 

modernizar e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da 

igualdade de trato entre homes e mulleres  en asuntos de emprego e 

ocupación, reunindo nun único texto as disposicións das directivas 

sobre este tema, co fin de facelas máis claras e eficaces. A  través delas 

se foron recollendo as necesidades de regulamentación nas  políticas 

económicas dos estados e na vida laboral de homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un 

punto de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de 

igualdade no ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a 

posibilidade de articular accións positivas para as mulleres, de cara a 

lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa 

extensa co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente 

en materia de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 

1978 pola Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  
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A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda 

unha batería de medidas  para garantir o dereito ao traballo en 

igualdade de oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a 

igualdade de mulleres  e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade 

laboral, establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas 

con plans de igualdade, con medidas como o  outorgamento de 

subvencións; a concesión do distintivo de excelencia en políticas de  

igualdade, ou a preferencia na concesión de contratos con esta 

administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007 de 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos 

municipios, coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

A precariedade e os baixos salarios que veñen caracterizando ao 

mercado laboral nestes últimos anos teñen a súa máxima expresión nas 

mulleres. Entre 2014 e 2016, a fenda salarial creceu en Galicia ata os 

4.513 euros, debido ao incremento da precariedade que afecta 

principalmente ás mulleres, que copan segundo datos da EPA o 77 % 

das xornadas parciais en Galicia, ao que hai que engadir a maior 

dificultade para encontrar emprego.  

 

A discriminación salarial afecta a todos os sectores, aínda que non na 

mesma proporción. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

encabezan a desigualdade na remuneración por sexos, onde o salario é 

de media un 30,3 % máis alto que o das mulleres. Segundo os datos que 

se reflicten do último informe de inserción laboral dos titulados da 
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comunidade autónoma elaborado pola Axencia para a Calidade do 

Sistema Universitario de Galicia, coa mesma preparación tres anos 

despois de concluír os seus estudios de especialización, os homes 

cobran 228 euros máis que as mulleres.  

 

A ausencia de concienciación e implicación en canto á aplicación de 

medidas preventivas nos centros de traballo, supuxeron sempre unha 

materia pendente, situación que se foi deteriorando nos últimos anos 

como consecuencia da crise económica, sendo a prevención xunto co 

emprego, as primeiras medidas de aforro que poñen en marcha os 

empresarios. Sen ánimo de ser pesimistas e asumindo que os avances 

foron moi importantes, a realidade é que na maioría das empresas, 

realízanse avaliacións de riscos  xenéricas sen entrar na avaliación dos 

postos de traballo e moito menos, en avaliar de maneira específica, as 

repercusións que determinadas substancias, tarefas, xornada, 

procedementos, etc. poden ter na saúde da nai xestante ou no fillo/a.  

 

Debe ser prioritaria a posta en marcha de medidas preventivas, ben 

eliminando os riscos ou ben realizando o cambio de posto ou funcións, 

por dúas razóns: en primeiro lugar polo dereito fundamental de protexer 

a saúde e seguridade da nai e/ou o fillo/a e en segundo lugar, para non 

dar lugar innecesariamente a prestacións que se pagan coas cotas de 

todos os/as afiliados/as ao sistema, cando esta é unha cuestión que 

corresponde ao empresario abordar e solucionar. A realidade é que en 

numerosas empresas non se aplica ou se aplica moi 

deficientemente o contido íntegro do artigo 26 da LPRL, se se 

controlasen de forma eficaz que todas as empresas teñan as avaliacións 

realizadas e especificados os postos de traballo exentos de risco para as 

situacións de embarazo e lactación, estaría moito máis protexida a 

muller embarazada e a súa descendencia e evitaríase a controversia nos 

xulgados. 

 

 O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), 

sobre a equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e 

xa foi ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro 

de 2013, estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as 

traballadoras domésticas de todo o mundo.  
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O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade 

Social do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha 

emenda transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do 

Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o 

traballo decente para as traballadoras e traballadores domésticos, 

compromiso a pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a 

ratificación ao Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do 

fogar en condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores.  

 

Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das 

institucións xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos 

dereitos laborais e impediron sistematicamente a súa extensión nun 

sector totalmente precarizado, sen a protección e a cobertura social que 

teñen outras actividades económicas, e con taxas moi elevadas de 

economía mergullada. Do elevado número de altas na Seguridade 

Social das empregadas do fogar rexistrado en 2012 coa Lei de 

regularización do servizo doméstico, entón incorporáronse 7.170 

traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións.  

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación 

require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións 

positivas concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de 

traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e homes. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a fenda salarial existente 

en Galicia entre homes e mulleres? 

 

 Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:14:24 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 11:14:29 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:14:33 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Daniel Vega Pérez, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 
Rodríguez, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo 
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, Miguel Tellado Filgueira e 
Sandra Vázquez Domínguez, 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 en Pleno. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular queremos interesarnos polas características das 
obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña Lucense.  
 
É necesario destacar o compromiso que o Goberno galego ten coa sanidade pública na 
comarca de A Mariña e, en concreto, co Hospital da Mariña Lucense.  
 
Así pois, o traballo e a loita da Xunta de Galicia polo Hospital da Mariña Lucense 
demostrase co Diario Oficial de Galicia na man. O Goberno galego fala facendo con 
partidas orzamentarias destinadas á mellora da nosa sanidade pública.  
 
Neste senso, a obra de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña Lucense xa 
está en marcha cun investimento total de 20 millóns de euros, 12,8 millóns de euros na 
súa primeira fase.  
 
Así, ante o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as 
seguintes preguntas:  
 
- Cales son as características detalladas da obra de ampliación e remodelación do 
Hospital da Mariña Lucense?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 01/08/2018 09:55:25 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 09:55:52 
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María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 09:56:05 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 09:56:14 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 09:56:30 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 09:56:45 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 09:57:00 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 09:57:13 

 
Diego Calvo Pouso na data 01/08/2018 09:57:23 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 09:57:35 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 09:57:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Aínda que non son orixinarias deste territorio, hai décadas que a palmeira se 

converteu nunha das árbores ornamentais utilizadas con maior frecuencia en 

parques, zonas verdes e xardíns, tanto públicos como privados, de Galicia. Con 

todo, dun tempo para aquí o seu número foi decrecendo e hoxe en día moitas 

delas están secas ou deterioradas. 

 

 

O picudo vermello é un escaravello orixinario do sueste asiático que comezou a 

súa expansión pola península en 1993 debido á introdución de palmeiras 

ornamentais infestadas desde o norte de África. O picudo vermello 

(Rhynchophorus  ferrugineus) coloniza as palmeiras, devorando o interior do 

tronco ata debilitar e provocar a morte da árbore. 

 

 

A praga do picudo vermello que afecta ás palmeiras esténdese por Galicia. O 

primeiro exemplar  infestado na nosa comunidade detectouse en 2013 en 

Gondomar e, a partir de entón, a súa expansión foi imparable, desde os 

municipios do sur da provincia de Pontevedra cara ao norte de Galicia. 

 

 

Por iso os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Que mecanismos de control se están levando a cabo pola Consellería do Medio 

Rural para coñecer a expansión xeografía do picudo vermello das palmeiras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 01/08/2018 09:59:51 
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José Antonio Quiroga Díaz na data 01/08/2018 10:00:05 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Jacobo Moreira Ferro, Aurelio Núñez Centeno, Guadalupe Murillo Solís, Encarna 
Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Diego Calvo Pouso,  Marta 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel 
Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, 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 en Pleno.  
 
O hospital de Montecelo, construído nos anos 70, ten pasado por numerosos episodios 
de ampliación e reformas.  
 
En xullo de 2016, a Consellería de Sanidade e o Concello de Pontevedra asinaron un 
convenio de colaboración para posibilitar a ampliación do hospital e para a dotación 
das infraestruturas e servizos necesarios.  
 
O seguinte paso foi a licitación e a adxudicación do Plan de Espazos e Plan Funcional. 
Estes documentos elaboráronse acometendo un proceso de participación social 
recollendo achegas, suxestións, etc. tanto dos profesionais como dos 
pacientes/usuarios dos centos integrantes do Complexo Hospitalario de Pontevedra.  
 
No DOG de 9 de agosto de 2017 publicouse o anuncio e licitación da contratación do 
servizo de elaboración do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, do 
anteproxecto para a reforma e ampliación do Hospital de Montecelo (Pontevedra), e da 
redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa da fase I da obra 
de construción do Gran Montecelo.  
 
Por todo isto, os deputados  e deputadas abaixo asinantes formulan a seguinte 
pregunta:  
 
-Que avances e novidades se teñen producido nos últimos meses no proxecto do Gran 
Montecelo, en Pontevedra? 
  
 
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Jacobo Moreira Ferro na data 01/08/2018 10:08:07 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 10:08:23 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 01/08/2018 10:08:30 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 10:08:39 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 10:08:48 

 
Diego Calvo Pouso na data 01/08/2018 10:08:56 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 10:09:06 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 10:09:19 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 10:09:43 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 10:09:50 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 10:10:49 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 10:10:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O artigo 45 da Constitución Española contempla a protección do medio 

ambiente como un dos principios reitores das políticas sociais e 

económicas. E o artigo 130 da mesma norma consagra a obriga dos 

poderes públicos de atender a modernización e o desenvolvemento de 

todos os sectores da economía, pero debe ser compaxinado 

necesariamente coa protección do medio ambiente.  

 

Galicia está na obriga de se preparar para unha seca que será máis 

frecuente e intensa polo cambio climático, que debe crear conciencia na 

poboación e que teñen pagado nestes últimos meses os sectores 

turístico e agrogandeiro, con importantes perdas económicas. As nosas 

reservas hídricas nos encoros estaban en decembro de 2017 un 20 % 

por debaixo do habitual, cun déficit de precipitacións de case o 50 % no 

que ía de ano hidrolóxico. Os responsables das dúas principais 

demarcacións hidrográficas galegas din que están a traballar en dúas 

supostas estratexias, unha a corto prazo (o traballo do Goberno cos 

concellos) e outra a longo prazo (de loita fronte ao cambio climático).  

 

Non hai datos de como van esas supostas estratexias, cando o certo é 

que hai medidas de consumo responsable que as administracións 

deberían estar a planificar e aplicar xa, tales como: 

 

a) Xestionar o entorno das correntes de auga. 

b) Respectar os caudais ecolóxicos. 

c) Xestionar o uso diario da auga de consumo, comezando polos 

edificios públicos. 
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d) Sectorizar as redes de abastecemento, usar técnicas avanzadas en 

busca de fugas e regular a presión da rede en función da 

demanda. 

e) Dar prioridade aos procesos de potabilización. 

f) Traballar coas empresas e os grandes consumidores para mellorar 

a súa ratio de gasto. 

g) Elaborar campañas de concienciación para os consumidores 

finais.  

 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas de consumo responsable de auga está a planificar e 

desenvolver o Goberno galego? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:43:04 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 01/08/2018 09:43:10 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 01/08/2018 09:43:15 
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Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:43:21 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:43:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os fogos artificiais, petardos, bombas de palenque e artefactos de 

pirotecnia en xeral son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna- e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez, as persoas maiores e as 

enfermas-. Tamén sobre os animais domésticos, especialmente sobre 

aqueles cun ouvido máis agudizado, como cans e gatos.   

 

O 30 de novembro do pasado ano, o Concello de Vilagarcía aprobaba 

por unanimidade unha moción para avaliar o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a cidadanía, a 

fauna silvestre e os animais de compañía e domésticos. Pois é que 

Galicia conta cun decreto (o 106/2015, de 9 de xullo) sobre 

contaminación acústica, que contempla as medidas necesarias para 

previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica e así evitar e reducir 

os danos que desta se poden derivar para a saúde humana, os bens ou o 

medio ambiente. Este decreto non é outra cousa que a norma de 

desenvolvemento da lei estatal do ruído, de 2003, e nel establécese que 

os concellos deberán contar cunha ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica que estea adaptada á normativa básica no prazo 

máximo dun ano dende a entrada en vigor do propio decreto e que será 

a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a que 

aprobe unha proposta de ordenanza que servise de modelo. 

 

Pero neste decreto sobre contaminación acústica nada se di sobre 

medidas específicas que eviten situacións de perigo para a saúde 

animal, polo que, estando pendente o decreto de desenvolvemento da 

Lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, de 

2017, esta norma podería ser a máis acaída. 

 
 

113179



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai incluír o Goberno galego, no Decreto de desenvolvemento da Lei 

de protección e benestar dos animais de Compañía de Galicia 4/2017, 

de 3 de outubro, un artigo específico sobre o emprego de métodos de 

pirotecnia cun menor impacto sobre os animais? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:43:51 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:43:57 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:44:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Julio Torrado 

Quintela, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

Resulta obvio que a entrada en funcionamento do chamado Eixo 

Atlántico de Alta Velocidade entre Vigo e A Coruña, xunto coa nova 

vía Santiago-Ourense, teñen significado unha mellora moi importante 

nas conexións interiores de Galicia por ferrocarril entre as grandes 

áreas urbanas. Mais a vertebración ferroviaria do noso país ten aínda 

grandes eivas en canto a servizos que permitan conectar tamén o rural 

galego, aínda non existe o tren de alta velocidade entre Galicia e 

Madrid e as melloras nas conexións ferroviarias do Eixo Atlántico non 

están sendo explotadas ao máximo.  

 

Renfe limítase a prestar servizos directos dentro desas novas liñas sen 

aproveitar nin estudar todas as posibles conexións e transbordos entre 

diferentes trens, en definitiva, sen ofertar un servizo integral de 

ferrocarril. E un dos exemplos é a conexión de Pontevedra con 

Ourense, que se tivese uns pequenos axustes (como que, ás veces,  as 

combinacións non son posibles por 1 ou 2 minutos), podería ver 

reducida a duración das viaxes entre 15 minutos e 1 hora e media en 

función do servizo do que se trate.  

 

Nun contexto no que o transporte público tende á intermodalidade, 

Renfe non oferta bonos únicos cando é preciso cambiar de tren e 

penaliza aos viaxeiros que deben facer transbordos nesa liña.  

 

Ao que hai que unir que a conexión de Pontevedra con Madrid a día de 

hoxe -en tanto non entre en funcionamento a variante de Cerdedo, 

novamente adiada nos orzamentos Xerais do Estado- é máis rápida por 

Santiago que polo Miño. 
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A maiores, resultaría especialmente interesante considerar a inclusión 

do ferrocarril Vilagarcía-Pontevedra-Vigo dentro do Plan de transporte 

metropolitano. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Concorda o Goberno galego co feito de que Renfe non oferta para 

Galicia un servizo integral de ferrocarril? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Julio Torrado Quintela 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:44:39 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 09:44:45 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 09:44:49 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:44:54 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:44:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Alá polo mes de maio de 2017, un Consello da Xunta de Galicia 

aprobaba o inicio da tramitación do Decreto de creación do 

Observatorio dos ríos de Galicia, decreto que xa está en vigor. 

 

A creación dun Observatorio dos ríos de Galicia podería significar un 

avance na conservación e posta en valor do patrimonio natural e 

cultural galego así como un mecanismo de avaliación sobre a calidade 

ambiental dos recursos hídricos, mais este grupo parlamentario teme 

que non sexa ese o seu fin, pois da información facilitada polo Goberno 

galego xorden demasiadas cuestións: 

 

1. A aparente falla de transparencia e de horizontalidade no 

funcionamento do novo organismo.   

2. Nada di o decreto da financiación deste organismo nin da súa 

estrutura de persoal. 

3. Descoñécese como vai encaixar o Observatorio no organigrama 

da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.  

4. No Decreto fálase de funcións de educación ambiental, mais non 

hai institucións educativas na súa composición máis alá da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  

5. Respecto das entidades ecoloxistas, hai demasiadas restricións.  

6. O concepto de participación da “cidadanía en xeral” é demasiado 

ambiguo.  

7. Por último, non desprende o decreto o interese real do Goberno 

galego por informar, educar, e implicar aos usuarios na 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como vai encaixar o Goberno galego o Observatorio dos ríos de 

Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio?  

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:45:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:45:43 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:45:47 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel 
Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, 
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 en Pleno.  
 
O pasado 10 de novembro publicouse no DOG o decreto 105/2017 de 28 de setembro, 
polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións 
sanitarias públicas.  
 
A lei 12/2013, de 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, no seu 
capítulo II refírese aos “tempos máximos de acceso e sistema de garantías”.  
 
Así, no seu artigo 5 establece que para os procedementos e situacións clínicas que se 
determinen no seu desenvolvemento regulamentario, as persoas que requiran atención 
sanitaria hospitalaria de carácter programado e non urxente terán garantida esa 
atención nuns tempos máximos mais reducidos que os previstos na normativa vixente 
para a totalidade dos procesos.  
 
Os, ata o de agora, 180 días das normativas estatais e galega, pasan a converterse 
nun máximo de 60 para cirurxías e 45 para consultas externas e probas diagnósticas 
e/ou terapéuticas, contados en días naturais a partir da data de inclusión no rexistro de 
pacientes en espera, creado nesta mesma lei de garantías, no seu artigo 29.  
 
A lei consolida a gravidade dos procesos como criterio de xestión dos tempos de 
resposta.  
 
Transcorridos xa uns meses dende a publicación deste decreto, e da entrada en vigor 
do mesmo, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
  
-Que datos pode facilitar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia sobre os 
resultados do cumprimento do decreto de garantía de tempos máximos de espera no 
acceso ás prestacións sanitarias públicas?  
 
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 10:13:39 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 10:13:48 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 10:13:55 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 10:14:05 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 10:14:15 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 10:14:28 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 10:14:38 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 10:14:50 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 10:15:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No mes de febreiro deste ano reuníanse o vicepresidente da Xunta de 

Galicia, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de 

Pontevedra, coa fin de tratar o asunto de financiamento do proxecto de 

estación intermodal para a cidade.  

 

O proxecto de estación intermodal xa vén de vello. Consiste en acadar que 

Pontevedra teña conexión entre as estacións de trens e autobuses, ademais 

da unión desta segunda estación coa nova avenida Josefina Arruti a través 

dun ramal e da creación dun gran espazo con aparcamento para dar servizo 

entre as dúas estacións. Polo visto, a proposta da Xunta de Galicia é a 

instalación dunha pérgola de conexión peonil duns 100 metros (descartando 

entón un túnel ou unha pasarela elevada). 
 

A cuestión está en que o Goberno galego axude a cofinanciar, xunto co 

concello, esta obra. Mais dende o mes de febreiro nada se sabe e ocorre que 

o Proxecto de lei de orzamentos do Estado nada di e a Lei de orzamentos 

da Xunta de Galicia só destina 100.000 euros en 2017. 
 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto o Goberno galego facer efectiva a intermodalidade entre 

as estacións de trens e autobuses de Pontevedra? 
 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:46:29 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:46:35 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:46:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco,  

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En setembro do ano pasado, 375 científicos da “Academia Nacional de 

Ciencias de USA” remitían unha carta aberta a aqueles que negan o cambio 

climático. Nesa carta definían este fenómeno como unha realidade física 

que ten incrementado os gases de efecto invernadoiro e, así, mudado o 

clima do planeta: quecemento dos mares, a superficie terrestre e a 

atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do nivel do mar; 

patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos.  

 

E é que o cambio climático inducido polo ser humano debido ás emisións 

de gases de efecto invernadoiro está detrás dos episodios de calor extremo 

en máis do 80 % do planeta, da escaseza de choiva nun 57 % e de períodos 

de 5 días con precipitacións abundantes nun 41 % da superficie da Terra. 

Esta é a principal conclusión dun estudo realizado por 11 investigadores da 

Facultade de Ciencias da Terra, Enerxía e Medio Ambiente da 

Universidade Stanford, que intenta botar luz sobre a vinculación dos 

episodios de ondas de calor, choivas torrenciais ou seca co cambio 

climático de orixe humana.  

 

O mundo científico coincide en que o problema orixinado polo cambio 

climático é un perigo para a cidadanía presentes e futuros do planeta, ata o 

punto de que gobernos de case todo o mundo acordaran en París a loita 

contra este fenómeno, incluíndo compromisos nacionais, posto que, dado o 

grave impacto económico que ten provocado e que vai provocar, só 

dispoñemos de 10 anos para nos dar a oportunidade de mudar a tendencia 

de maneira efectiva. E París foi o lugar escollido por algo, porque Europa 

lidera este asunto. 

 

Non obstante, en Galicia a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio limítase a deseñar unha futura “estratexia” e a publicar 
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resolucións aprobando as bases de convocatorias de concursos de fotografía 

para “entender as nubes”. E iso cando se está a demostrar cientificamente 

que a adaptación ao cambio climático é imprescindible e o exemplo son os 

fenómenos meteorolóxicos máis recentes na nosa comunidade: seca 

extrema, choivas torrenciais, picos de calor en pleno mes de abril, xeadas 

(normais para esta época do ano, pero que teñen esquilmado as froitas que 

xa saíran porque vai demasiado calor) e moitas colleitas perdidas. E vai ir a 

máis, os resultados da análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de 

temperatura máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha 

tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo 

menor, entre 2°C e 3°C no terzo norte). 

 

Hai que asumir (sen resignación) que isto vai ser así a partires de agora, 

que cómpren as axudas para o agro, pero tamén, e non menos importante, 

que cómpre innovar, investigar e financiar accións destinadas á instalación 

de sistemas que palíen as futuras secas que de seguro han de vir; cómpre 

que o Goberno esixa dunha vez por todas un uso máis ecolóxico da auga no 

agro e a gandaría e, por último, cómpre promover e subvencionar sistemas 

que prevexan solucións fronte as xeadas e o pedrisco. Son precisas novas 

liñas de actuación destinadas, fundamentalmente, á adaptación aos cambios 

que se están a producir e que se producirán. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego elaborar un plan de adaptación de Galicia 

ao cambio climático? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  José Antonio Quiroga Díaz  

  José Manuel Pérez Seco 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:48:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:48:13 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:48:18 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 01/08/2018 09:48:22 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 01/08/2018 09:48:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O Regulamento Comunitario (CE) 1370/2007 do Parlamento Europeo e 

do Consello, do 23 de outubro de 2007, sobre servizos públicos de 

viaxeiros por ferrocarril e por estrada, puxo límite ao modelo imperante 

con anterioridade, que en boa medida consistía na renovación 

automática das prórrogas das concesións dos transportes regulares 

permanentes de uso xeral de viaxeiros por estrada en Galicia.  

 

Transcorridos case 8 anos dende a súa entrada en vigor (3 de decembro 

de 2009), o proceso de adaptación non está resolto en Galicia, polo que 

o Goberno veuse na necesidade de implementar unha serie de medidas 

de emerxencia ante o abandono de numerosas concesións existentes, 

proceso ao que eufemisticamente denominou “1ª fase do Plan de 

transporte público de Galicia”, todo sen a participación dos concellos.  

 

Tamén en Salvaterra de Miño ten ocorrido isto, de forma que unha nova 

concesionaria formada por unha unión de empresas (Bermúdez e Hijos, 

Transportes Álvarez Vázquez, Condado Tour e La Sepulvedana) 

encargouse da liña XG521 Salvaterra-Vigo con anexos. Analizados o 

proxecto e a publicación de horarios e rutas por parte da empresa 

concesionaria, sorprende que non se tivese aproveitado a ocasión para 

reorganizar todas as rutas e adaptalas a unha nova entidade, como é a 

Area Metropolitana de Vigo. De feito, a única diferencia co proxecto 

anterior é a redución de rutas e o mantemento dunha hora e media polo 

traxecto dende Salvaterra á cidade olívica. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a opinión do Goberno galego sobre a calidade da prestación de 

servizos pola nova concesionaria da liña de transporte por estrada 

XG521 Salvaterra-Vigo con anexos?  

 

  

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:51:12 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 09:51:18 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:51:22 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:51:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, Luís Manuel 

Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, Raúl Fernández Fernández 

e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados pertencentes ao 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Neste mes de febreiro, o Goberno publicaba no DOG a nova composición do 

Observatorio Galego de Educación Ambiental coa transparencia e 

participación que lle caracterizan. Aproveitando a publicación e tratándose 

de educación ambiental, non tivo a ocorrencia de regular de novo a xestión 

de residuos que fai Sogama -lóxico, por outra banda-, pero si acordar a 

derrogación da Orde do 10 de decembro de 1984 sobre a protección do 

acivro (Ilex aquifolium, L.) no territorio da nosa Comunidade Autónoma. 

Esquecendo que as formacións de acivro son un hábitat de interese na UE 

(9830 Bosques deIlex aquifolium), que ten sufrido unha diminución dun 10 

% da súa superficie de distribución e ocupación nas últimas décadas e sen 

apoiarse en ningún informe científico sobre o estado de conservación da 

especie e as consecuencias que a súa desprotección terá para outras especies 

protexidas, nomeadamente animais. 

 

A maiores, o Observatorio Galego de Educación Ambiental creouse no ano 

2001, mais podendo significar un avance na educación ambiental de Galicia, 

non semella que isto teña ocorrido, moito menos despois da reforma da súa 

composición.  

   

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai reconsiderar o Goberno que se avalíe a inclusión do acivro como especie 

vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Concepción Burgo López 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:52:33 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 01/08/2018 09:52:40 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/08/2018 09:52:45 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 09:52:53 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:52:57 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:53:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nestes días unha coñecida empresa consultora facía públicos os 

resultados dunha enquisa de 12 preguntas feitas en Galicia sobre 

biodiversidade e cunha franxa de idade entre os 18 e os 65 anos. Estes 

resultados arroxan o seguinte: 

 

1. 28, 5% (o 30 % da xente nova) sitúa o cambio climático como a 

súa primeira inquedanza. 

2. O 27,7 % (o 19,7% dos mozos e mozas) decántase pola 

contaminación das augas.  

3. O 29,3 % dos maiores de 65 anos e o 16,1 % dos menores de 25 

polo uso de pesticidas no agro. 

4. Entre 18 e 24 anos están especialmente preocupados pola perda 

de biodiversidade (o 43,2 %), mais entre 55 e 65 anos baixa a 

unha media do 11,45 %. 

5. Algo semellante ocorre coa contaminación do aire, cuestión máis 

preocupante para o 25,6 % dos maiores de 65 e só para o 19,7 % 

dos menores de 25. 

6. Só o 4,2 % dos enquisados sinalan os lumes como o principal 

problema medioambiental. 

 

Estes datos semellan casar mal coa percepción que da biodiversidade 

ten a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da 

Xunta de Galicia. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da enquisa 

feita en Galicia sobre biodiversidade por unha coñecida empresa 

consultora? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández  

   María Luisa Pierres López 

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

  
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:53:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:53:44 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:53:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En A Cañiza, a Carballeira do Cacharado (antigo Campo da Feira 

Vella) constitúe o centro da área recreativa na vila, unha masa arbórea 

de carballos que ocupa uns 6 000 metros cadrados e que está cercada 

por un pequeno muro de granito dun metro de alto. Alí celebran os 

veciños e veciñas a coñecida «Feira do Xamón». 

 

Aparentemente para potenciar este espazo emblemático como parque 

urbano, houbo reformas en 2013 e prevíronse máis obras en 2016 (nos 

dous casos, conxuntamente entre o Concello e a Xunta de Galicia), 

consistindo esta última na colocación de novas luminarias e na 

renovación -mellor dito, eliminación- de mesas de pedra.  

 

Nestes días estase a realizar unha nova obra na carballeira e que 

semella consistir na invasión aproximada dun metro e medio lineal -e 

que chega a algo máis de tres metros no tramo final- e medio metro na 

calzada anexa, para crear, aparentemente, unha ducia de aparcadoiros. 

  

Nunha zona delimitada como verde no plan urbanístico. Esta obra vai 

en contra da tendencia actual de humanización dos espazos públicos en 

favor dos peóns, da prioridade na peonalización, e está a causar moito 

malestar entre os veciños e veciñas do concello que a identifican como 

un ataque a este lugar emblemático. Sen esquecer que primeiro se 

gastaron cartos en eliminar mesas e agora se gastan en eliminar espazo 

verde para poñer coches. 

 

E a responsabilidade deste desleixo, de novo, é do Concello de A 

Cañiza e da Xunta de Galicia, aparentemente os dous responsables das 

obras, polo que o propio Grupo Municipal Socialista solicitou xa por 

escrito o día 23 de abril o expediente desta obra impulsada polo alcalde 

e o seu equipo de Goberno. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En que consisten as obras que se están a facer na Carballeira do 

Cacharado, no concello de A Cañiza? 

 

 

Pazo do Parlamento, 25 de abril de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/04/2018 13:50:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 25/04/2018 13:50:42 

 
María Luisa Pierres López na data 25/04/2018 13:50:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

Con data 4 de maio, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio publicaba unha orde establecendo as bases reguladoras e a 

convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non 

competitiva, destinadas á creación ou mellora de determinadas 

infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á 

prestación de servizos municipais nos concellos de Galicia para o ano 

2018. Segundo esta orde, cada concello só poderá pedir unha 

subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 2018 07 04 521A 

7620 (código de proxecto 2015 00235) dos orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. 

 

A propia Orde xustifica estas subvencións na necesidade de “humanizar 

as vilas dispersas pola nosa xeografía (verdadeiros motores de 

dinamización social e económica, di a orde), coa fin de potenciar as 

infraestruturas, servizos e equipamentos e co obxectivo, entre outros, de 

promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos con criterios de 

sustentabilidade económica, ambiental e social”. Isto significa que os 

concellos, onde afrontar o problema do saneamento e as infraestruturas 

hidráulicas é un dos problemas fundamentais, poderán acollerse a estas 

subvencións, pois aqueles cunha poboación inferior ou igual a 5.000 

habitantes poderán recibir ata o 100 % do investimento. 

 

Ata aí todo perfecto. Mais houbo un pequeno “problemiña”: que as 

solicitudes se realizaron telematicamente a través de formulario 

normalizado e se resolveron por orde de rexistro de entrada (polo visto, 

a xustificación estaría na aplicación dos principios de eficacia e 

eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos), publicouse 

o venres 4 de maio e a páxina da Xunta de Galicia non funcionou ata 
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ben avanzada a mañá do luns cando, curiosamente, o límite de 

orzamento xa estaba esgotado.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Entende o Goberno galego que as subvencións da orde da Consellería 

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (publicada no DOG de 

4 de maio), en réxime de concorrencia non competitiva, servirán para 

promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos con criterios de 

sustentabilidade ambiental? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:54:36 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 09:54:41 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:54:44 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:54:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A organización ecoloxista Greenpeace comunicou hai tempo ao 

Goberno galego que o porto de Vigo podería ter recibido madeira 

procedente de tala ilegal de Brasil, en concreto, a través dun barco 

dende Paranagua (Brasil) ata Vigo mediante a empresa “Madeiras 

Cedroarana”, empresa relacionada coa masacre de Colniza en 2017 e 

multada reiteradamente pola máxima autoridade ambiental de Brasil 

por comerciar con madeira ilegal.  

O Regulamento (EU) 995/2010, do Parlamento e do Consello da UE 

(Regulamento EUTR), polo que se establecen as obrigas dos axentes 

que comercializan madeira e os seus produtos establece que as 

empresas están obrigadas a dispoñer dun procedemento interno que 

analice e minimice os riscos de comerciar con madeira de orixe ilegal, 

Regulamento EUTR que foi incluído no ordenamento estatal no ano 

2015. As dúas normas significan que as empresas están obrigadas por 

un sistema de Dilixencia Debida e, en Galicia, é o Goberno da Xunta de 

Galicia o responsable de que esta normativa se cumpra, mais da 

resposta á pregunta que se fixo ao director xeral de Ordenación Forestal 

o día 2 de maio derivouse xustamente o contrario, pois dixo que os 

expedientes abertos a empresas españolas poderían rematar en case 

nada. 
 

Da súa resposta dedúcese que o Goberno non ten ningunha présa, 

incumpre a Lei de montes de Galicia de 2012 e actúa por presión polos 

acontecementos. O artigo 104 da Lei de montes establece que a Xunta 

de Galicia adoptará as medidas oportunas para evitar a 

comercialización da madeira e produtos derivados procedentes de talas 

ilegais en bosques naturais de terceiros países. Malia esta obriga legal, 
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o director xeral de Ordenación Forestal falou de dúbidas na aplicación 

do Regulamento EUTR. 

 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Sabe o Goberno galego que significa o control e a verificación dos 

sistemas de Dilixencia Debida? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:55:20 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:55:26 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:55:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl 

Fernández Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Unión Europea está moi preocupada polo desleixo de Galicia en 

depuración. En 2013 viñeran varios eurodeputados para controlar as 

rías de O Burgo, Ferrol e Vigo. As conclusións foron, entre outras, que 

as zonas das nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave 

perigo se non se toman medidas porque a condición destas áreas está 

potencialmente ameazada  se non se fai nada urxente para resolver as 

cuestións que este mesmo informe recolle. Tamén dixeron os 

eurodeputados que se cometeran graves infraccións da lexislación da 

Unión Europea en materia de augas ao longo dos anos.  

 

Galicia ten un problema de depuración e cómpren medidas sobre as rías 

para a súa recuperación medioambiental e produtiva. A ría de 

Pontevedra agarda polas medidas da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio dende o ano 2001. Hai problemas serios de 

depuración en Poio, Pontevedra, Bueu ou Marín porque a planta 

depuradora de Os Praceres (xestionada directamente por Augas de 

Galicia) e que trata as augas de Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, 

Vilaboa e Pontecaldelas, en totalidade ou en parte, decanta pero non 

depura. Hai ata unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión 

Europea de marzo de 2016 sancionando a España polos problemas de 

depuración nas aglomeracións de Pontevedra, Marín, Poio e Bueu. Polo 

visto, o Goberno ten 4 millóns de euros para as melloras da 

infraestrutura hidráulica en Marín, mais non sabemos onde están os 

colectores nin cando vai rematar a obra, probablemente despois das 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que non está xa rematada a obra de mellora da infraestrutura 

hidráulica de Marín?   

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:56:13 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:56:19 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:56:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Segundo datos do Consello da Xunta de Galicia do día 3 de maio e 

relativos a un último Informe de Sogama, o traslado de lixo por ferrocarril 

foi, en 2017, do 45 % do total xerado. O Goberno galego fíxase o 

obxectivo de seguir a incrementar a dita porcentaxe e mover por 

ferrocarril 3,77 millóns de toneladas, o que permitirá aforrar 2.230 

toneladas de emisións de CO2 anuais e as previsións para o futuro que ten 

o Goberno para o ano 2018 son chegar ao 55 % e avanzar nesta 

porcentaxe ata conseguir que Sogama mova por ferrocarril 3.750.000 

toneladas de lixo durante os vindeiros 10 anos. O curioso é que este 

anuncio reproduce unha nova de “La voz de Galicia” (edición Carballo) 

de setembro de 2017, exactamente cos mesmos datos que agora se 

anuncian aos catro ventos en maio de 2018. 

 

Tamén se detallaron no informe presentado os datos relativos á venda de 

enerxía, que no 2017 ascendeu a 512.013 MWh, un 4,9 % máis da obtida 

en 2016. E, de novo e por enésima vez, recolleu unha referencia á 

construción dunha planta de compostaxe industrial no vertedoiro de 

residuos non perigosos de Areosa, con capacidade para 15.000 toneladas 

anuais e coa que se espera producir arredor de entre 3.000 e 4.000 

toneladas de compost de alta calidade.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Se o 45 % do lixo se trasladou a Sogama por ferrocarril en 2017, en que se 

trasladou o 55 % restante? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:56:59 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:57:04 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:57:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 2009, a UE aprobaba unha Directiva (do Parlamento Europeo) 

sobre uso de praguicidas e a saúde humana, directiva que logo o Real 

decreto 1311/2012, do 14 de setembro, incorporou á lexislación 

española. O artigo 30 deste real decreto fai referencia á precisa 

priorización de produtos fitosanitarios para evitar a contaminación das 

augas, de maneira que, cando xurda un risco, se dará prioridade ao uso 

de produtos fitosanitarios non clasificados como perigosos para o 

medio acuático.  

 

A mesma Sociedade Galega de Historia Natural ten manifestado a 

diferentes institucións a súa preocupación polas fumigacións 

indiscriminadas e aplicacións masivas de fitosanitarios de acción 

herbicida, tendo en conta, fundamentalmente, as especiais 

características do rural galego (explotacións agrícolas familiares para 

autoconsumo, multitude de mananciais e pozos empregados para 

consumo humano, gando en réxime extensivo ou explotacións apícolas 

dispersas). Di a SGHN que, aínda que habitualmente se aplica unha 

mestura de varios produtos, o herbicida máis utilizado nestes 

tratamentos é o glifosato, respecto ao que existen dúbidas razoables 

sobre a súa presunta inocuidade segundo os últimos estudos da OMS: 

“Hai probas convincentes de que o glifosato pode causar cancro en 

animais e hai probas limitadas de carcinoxenicidade en humanos 

(linfoma no Hodgkin)”. 

 

Tanto é así, que nos concellos de A Guarda, Tomiño e Oia o uso do 

glifosato está prohibido por ordenanzas municipais. Non obstante, na 

estrada de titularidade autonómica AG-42 (vía de alta capacidade) 

utilizouse o glifosato o día 27 do pasado mes de xuño, pese a previsións 

de chuvias e a recomendación de non usalo.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Sabe o Goberno galego que na estrada de titularidade autonómica AG-

42 (vía de alta capacidade) se utilizou glifosato o día 27 do pasado mes 

de xuño, pese a previsións de chuvias e a recomendación de non usalo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Abel Losada Álvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:57:47 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 09:57:54 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 09:57:59 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 09:58:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

A veciñanza de Coristanco e Malpica protagonizaron manifestacións periódicas para 

demandar o mantemento do servizo de pediatría durante os meses de verán. No caso de 

Coristanco recolléronse preto de 2.000 sinaturas de pais e nais afectadas. Non obstante, 

o Goberno non atendeu  estas demandas. Decidiu concentrar o servizo en Carballo, 

obviouse así unha realidade fundamental: a dispersión xeográfica e a inexistencia dun 

servizo de transporte público que permita o traslado dunha localidade a outra, nuns 

horarios compatibles co servizo de pediatría. Como consecuencia moitas familias 

víronse obrigadas a incorrer en custes económicos para poder trasladarse ao lugar de 

atención pediátrica. Esta situación faise especialmente preocupante no caso de 

enfermidades crónicas.  

 

 

Hai que ter en conta ademais que o servizo de pediatría en Carballo, xa fora obxecto de 

múltiples queixas veciñais pola saturación, xa que cada pediatra conta con máis de 

1.500 pacientes, moi por riba da cifra recomendada que se debería atender. No verán, 

asumindo a nova reestruturación, e tendo en consideración que Malpica é un municipio 

que incrementa a súa poboación nos meses de verán, o cal non deixa de ser un dislate. 

Isto ten como consecuencia, entre outras cuestións, longas esperas.  

 

 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego da xestión de pediatría en Bergantiños nos meses 

de verán? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 10:35:05 
 

Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 10:35:16 
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Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 10:35:22 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Pleno, sobre a elaboración por parte da Xunta de Galiza da Estratexia 

da Cultura de Galiza 2021. 

 

A comezos de 2017 o Goberno galego, a través da Consellaría de Educación, 

Cultura e O.U. anunciou que están a traballar na elaboración da Estratexia da Cultura de 

Galiza 2021, un documento que, afirman, será a folla de ruta da planificación da acción 

cultural.  

O 25 de outubro de 2017 a Consellaría asinou un convenio co Consello da 

Cultura Galega (CCG) para encargar a este organismo a elaboración da diagnose sobre a 

situación que atravesan os distintos sectores culturais no noso país como punto de 

partida para a elaboración da estratexia.  

En novembro dese mesmo ano tivo lugar, segundo informou a Consellaría, a 

primeira xuntanza de traballo con “expertos”, un total de 30 persoas en representación 

dos sectores editorial e do libro; o audiovisual, a música, as artes escénicas, artes visuais 

e plásticas e do patrimonio cultural do noso país.  

Antes de rematar o ano, no mes de decembro, tiveron lugar –de novo de acordo 

coa información da Consellaría-- outros dous encontros co sector na Coruña e Vigo.  

A situación que atinxe a cultura galega é enormemente preocupante.  
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Entre 2009 e 2018 o goberno de Feijóo recortou o 51,14% dos orzamentos 

dirixidos a Cultura pasando de máis de 141 millóns de euros a 69.166 millóns no 

presente exercicio. En 2012 desapareceu como Consellaría para pasar a facer parte da 

macroárea de Educación e Ordenación Universitaria. Así mesmo, foron reiterados os 

incumprimentos por parte do Partido Popular que se comprometera, por exemplo, a 

aprobar o primeiro Plan do libro en 2013 mais nunca chegou a facelo. Ao mesmo tempo 

deixou sen efecto plans aprobados polo goberno bipartito, como o das Artes escénicas, 

prexudicando gravemente o sector.  

 

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

Pleno: 

De que maneira se plasmarán os compromisos da Xunta de Galiza na Estratexia 

da Cultura de Galiza 2021 e con que horizonte temporal se está a traballar para a súa 

aprobación? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/08/2018 11:05:39 
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Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2018 11:05:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2018 11:05:53 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre a promoción da lingua galega no Bierzo e as medidas que debe 

adoptar o Goberno galego para tal fin. 

 

A lingua galega non se fala unicamente no territorio delimitado política e 

administrativamente como Comunidade Autónoma. Tamén n 

O artigo 21.2 da Lei de normalización lingüística sinala que o Goberno galego 

“fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexer a lingua 

galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma”. É dicir, “asinar 

convenios con outras comunidades autónomas para a xestión e prestación de servizos 

propios da exclusiva competencia delas” (artigo 35).  

Desde o colectivo Fala Ceibe do Bierzo remitiron ao Bloque Nacionalista 

Galego unha proposta encamiñada á aprobación dun convenio de colaboración dirixido 

á promoción da lingua galega nos entes locais desta comarca.  

O seu obxectivo é procurar o apoio e colaboración interinstitucional para 

promover a creación dun Servizo lingüístico interadministrativo encamiñado a elaborar, 

asesorar e executar labores de promoción da lingua galega entre os diversos entes locais 

bercianos; a creación de páxinas web que inclúan o galego; a recuperación da toponimia 

tradicional galega como elemento fundamental para conservar a nosa lingua no Bierzo; 
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así como a edición de diversos materiais encamiñados á promoción turística en galego 

de espazos naturais como Os Ancares ou o Camiño de Santiago no Bierzo.  

Cómpre lembrar que o traballo (inter)institucional encamiñado á promoción e 

estudo da lingua galega na comarca do Bierzo comezou no ano 2001 coa sinatura dun 

acordo de cooperación entre a Consellaría de Educación da Xunta e a súa homóloga en 

Castela e León. Un instrumento que sería ampliado a través dun Protocolo Xeral de 

Colaboración para a promoción da ensinanza da lingua galega asinado en 2006.  

Así mesmo, o Plan Xeral de Normalización Lingüística (2004) prevé unha 

batería de medidas encamiñadas a cumprir co obxectivo estratéxico de promover o 

coñecemento e uso da lingua galega nos territorios fóra da comunidade.  

 

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

Pleno: 

Pensa o Goberno galego renovar e ampliar os instrumentos de colaboración 

interinstitucional asinados coa Junta de Castilla y León para a promoción do uso e 

coñecemento da lingua galega na comarca do Bierzo? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:01:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:01:14 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:01:16 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:01:18 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:01:21 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:01:23 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas 

destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación. 

 

O 7 de febreiro de 2018 o Parlamento de Galiza deu lectura a unha declaración 

institucional de apoio aos medios en galego. O texto, apoiado unanimemente polas 

organizacións políticas con representación parlamentar, conmemoraba o Día dos medios 

en galego con motivo da publicación do primeiro xornal en lingua galega, O Tío Marcos 

d’A Portela, saída á rúa o 7 de febreiro de 1846. 

Porén, no noso país prodúcese un paradoxo, se temos en conta o contido da 

devandita declaración. E é que o diñeiro público destinado á promoción e normalización 

da lingua galega nos medios de comunicación recíbeno na súa amplísima maioría 

grupos mediáticos que apenas usan o galego.  

A razón: os criterios que rexen a convocatoria en concorrencia competitiva das 

axudas públicas exixen só o 8% de uso do galego nas publicacións escritas e, cando 

menos, o 50% no caso das empresas radiofónicas. 
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Así mesmo, o crédito asignado para cada tipo de axuda distribúese entre os 

criterios de valoración das solicitudes de acordo coa seguinte táboa: 

 

 

 

Como reflicte o gráfico, prímase a difusión (74%) fronte ao uso real e efectivo 

do galego (24%) en contra, mesmo, das medidas fixadas no Plan Xeral de 

Normalización Lingüística no que, entre outras cuestións, recóllense:  

3.1.17. Acordos cos diarios de maior tirada, para ir aumentando a presenza do 

galego, até chegar en 10 anos a un mínimo dun 30%.  

3.1.18. Subvencións á produción en galego a cambio dunha porcentaxe, e non a 

priori. 

 

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

Pleno: 

Cre a Xunta de Galiza que, tal como recolle o Plan Xeral de Normalización 

Lingüística, as axudas deberían vincularse á produción en galego a cambio dunha 

porcentaxe, e non a priori? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

113219



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:02:41 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:02:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:02:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:02:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:02:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:02:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora da rede 

de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro. 

 

O 7 de setembro de 2016 a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio anunciou a sinatura co concello de Viveiro dun convenio no que se 

comprometía a investir uns 3 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento de 

Celeiro e a EDAR de Viveiro. 

O prazo previsto para executar todas as actuacións recollidas neste convenio, 

segundo declaracións da propia Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio, prolongaríase ao longo de trinta meses. 

Dez meses despois da sinatura, a terza parte do prazo estabelecido para o remate 

de todas as actuacións, a rotura do emisario e o vertido persisten sen que se teñan 

efectuado as obras comprometidas.  

Esta situación supón un perigo para as embarcacións que entran no peirao, pola 

rotura, así como un sobrecuste á actividade pesqueira ao ter que filtrar a auga para 

garantir o 100% da calidade dos produtos, como teñen denunciado desde Portos de 

Celeiro S.A. 
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Desde o  Bloque Nacionalista Galego entendemos que a veciñanza de Viveiro 

está a pagar na factura do recibo da auga uns tributos (canon de saneamento e 

depuración de augas residuais) por uns servizos que a administración non está a atender 

axeitadamente e por outra banda, cremos que Portos de Celeiro, S.A., que xa ingresa 

uns 840.000 € anuais (un promedio de 70.000 €/mes) ao ente público adscrito á 

Consellería do Mar,  Portos de Galicia, pola súa actividade en concepto de tarifa X-4 

(1,75%  das vendas en lonxa), está a soportar a maiores uns gastos alleos aos propios da 

súa actividade empresarial que non lle corresponde asumir e que poden repercutir 

negativamente na  xeración de postos de traballo da entidade. 

 

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

Cando pensa executar o Goberno galego as medidas previstas en 2016 para 

mellorar a rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:04:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:04:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:04:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:04:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:04:21 

 

113223



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre o proxecto de urbanización da Unidade de Intervención urbanística 

(UI 7) entre o Barrio da Tinería e o Hospital da Virxe dos Ollos grandes en Lugo. 

 

A Xunta de Galiza a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) posúe 

o 25% dos terreos da Unidade de Intervención (UI-7) urbanística situada entre a Tinería 

e o Hospital da Virxe dos Ollos Grandes, no Concello de Lugo. Xunto con dous 

propietarios privados máis fai parte dun proxecto para a edificación dunha urbanización 

nun espazo edificable de 14 mil metros.  

No desenvolvemento dos trámites administrativos a Dirección Xeral de 

Patrimonio elaborou un informe no que cuestiona “os novos volumes” xa que “non se 

integran no contorno e constitúen na maioría dos casos unha quebra da trama orixinal” 

ao non se respectar a “configuración tradicional de cuarteiróns pechados e aliñacións 

continuadas existentes, de maneira que o proxecto “desfigura a formación primitiva”. 

Pola súa banda, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental sinala no seu informe 

que o proxecto “terá efectos significativos no ambiente” propondo que se continúe coa 

vía ordinaria na tramitación da avaliación ambiental e non coa simplificada, como se 

pretendía inicialmente.  
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Desde o BNG cremos que as conclusións deitadas en senllos informes pola 

Dirección Xeral de Patrimonio e a Dirección Xeral de Calidade Ambiental advirten da 

importante transformación que suporía a edificación da urbanización.  

Cómpre lembrar que a Unidade de Intervención está situada a carón mesmo da 

Muralla de Lugo, declarada Patrimonio da Humanidade, e situada nunha cidade que 

conta, a día de hoxe, cunha ampla cifra de vivendas baleiras.  

Alén diso, a Xunta de Galiza posúe a titularidade de numerosos predios na 

Tinería que permanecen en estado ruinoso e abandonado pola inacción e desleixo coa 

que o Partido Popular actúa neste senlleiro e importante barrio lugués. Desde 2009 

paralizou o proxecto de rehabilitación e rehabitación que desenvolvera o BNG na 

Consellaría sen actuar, por exemplo, entres o Pazo de Dona Urraca, o Hospital de 

Peregrinos ou os restos arqueolóxicos (fornos romanos) continúan sen rehabilitar e cun 

futuro ben incerto.  

 

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

Cre o Goberno galego que o proxecto de urbanización na UI-7 entre o barrio da 

Tinería e o Hospital da Virxe dos Ollos Grandes se axusta aos requirimentos que 

corresponden a un emprazamento histórico? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 
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Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:07:17 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:07:22 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:07:24 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:07:26 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:07:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:07:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

olívica e entre elas a través desta liña.  

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

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

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

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

localidades e comarcas co resto de Galiza.  

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

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

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

está a illar aínda máis o interior.  

 

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

Pleno: 

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

luguesas en particular e do interior do país en xeral? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre o contrato privado de patrocinio negociado sen publicidade para a 

promoción do evento Xacobeo 2021. 

 

O 21 de febreiro de 2018 publicouse no portal de contratación da Xunta de 

Galiza a resolución dun contrato privado de patrocinio publicitario entre a Axencia 

Turismo de Galicia e a UTE Old Navy Port Producións, S. L. e Esmerarte Industrias 

Creativas, S. L. para a promoción do evento Xacobeo 2021, a través da celebración do 

festival ‘O Son do Camiño’ en Santiago de Compostela e cinco concertos nas principais 

cidades galegas no ano 2018.  

A contía total da contratación ascende a 2.975.000 millóns de euros (IVE 

incluído) e foi resolta a través dun proceso negociado sen publicidade.  

Dous días despois, o 23 de febreiro, ‘O Son do Camiño’ dá a coñecer o cartel e 

as bandas que actuarán no Monte do Gozo entre as que se atopan relevantes artistas 

internacionais cunha presenza de bandas galegas, e en galego, absolutamente residual.  

As entradas do festival, que tivo lugar os días 28 a 30 de xuño, sairon á venda a 

un prezo inicial de 39 euros + gastos (bono tres días).  
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Sorprende que o principal evento promocional arredor do Xacobeo 2021, que, 

cómpre lembrar, foi anunciado publicamente pola Xunta de Galiza como actividade 

propia a través da Axencia de Turismo o 12 de xaneiro de 2018, teña un custe tan 

elevado e, na súa contratación, o Goberno galego apenas actúe de patrocinador. Alén do 

máis, sorprende o procedemento de contratación seguido pola Xunta, sen publicidade 

por exclusividade, o que provocou grande malestar entre as empresas do sector. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza a través da AGADIC destinou en 

materia de subvencións a festivais de música para o ano 2017, a última convocatoria 

publicada até o momento, tan só 220.000 euros (DOG núm. 63, do xoves 20 de marzo 

de 2017) sendo o máximo ao que pode optar calquera proxecto que a solicite de 50.000 

euros.  

 

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

Pleno: 

Por que se contratou a través dun proceso sen publicidade por exclusividade, é 

dicir, sen concurso público, un programa de actividades que ascende a case tres millóns 

de euros (IVE incluído)? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:12:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:12:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:12:57 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:12:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:13:01 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:13:03 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre a perda de falantes en lingua 

galega, nomeadamente entre a mocidade, e as medidas que debe adoptar a Xunta 

de Galiza para cumprir coas súas obrigas en materia de normalización lingüística. 

 

Sucesivos estudos e institucións veñen advertindo nos últimos anos do 

proceso de substitución lingüística que se está a producir no noso país, a ruptura 

na transmisión xeracional do galego así como dunha perda progresiva de falantes 

habituais en lingua galega entre as faixas de idade máis novas.  

Alén do informe elaborado polo Consello da Cultura Galega en 2017 

sobre Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galiza, recentemente a 

Academia Galega, con motivo do Día da lingua materna ou lingua inicial, tamén 

fixo públicos os resultados deitados polo estudo Lingua e sociedade en Galiza 

1992-2016.  

Ambas as dúas institucións sinalan a política lingüística da Xunta de 

Galiza, especialmente a o Decreto 79/2010, como causa do retroceso da lingua 

galega no ensino e responsábel da tendencia á baixa do idioma propio de Galiza 

como lingua de uso social e habitual entre a mocidade.  
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Hai un ano que a Xunta de Galiza, tamén con motivo da data que 

conmemora as linguas maternas a nivel internacional, asegurou que 

desenvolvería unha campaña de normalización lingüística dirixida a promover o 

uso do galego entre a mocidade porén, até o de agora ese anunciado compromiso 

non se materializou.  

Desde o BNG vimos denunciando de maneira constante e reiterada os 

prexuízos que a aprobación do Decreto 79/2010 supoñen para a normalización de 

usos do galego e, ao abeiro dos mencionados estudos sociolingüísticos, é máis 

que evidente as consecuencias que a perda de peso da lingua galega nas aulas 

está a ter.  

Neste senso, a Academia advirte que o proceso de substitución lingüística 

–ralentizado entre 2003 e 2008-- volve coller impulso despois da aprobación do 

denominado decretazo e chama a reflexionar sobre as consecuencias da súa 

aplicación.  

Tanto é así que, asegura está a fallar algo “cando o noso ordenamento 

legal desde os inicios da autonomía prevé avanzar cara a unha situación de 

normalidade do galego e de igualdade co castelán e, pola contra, unha parte 

crecente dos e das galegas sente unha presión cada vez máis forte para abandonar 

o galego e adoptar o castelán”; ao tempo que se produce unha “fenda na 

transmisión lingüística interxeracional”.  
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Por todo o exposto formulase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

De acordo coa reflexión da Academia galega, cre a Xunta de Galiza que a 

aplicación do Decreto 79/2010 ten a ver coa aceleración do proceso de 

substitución lingüística? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:15:13 
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María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:15:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:15:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:15:22 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:15:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:15:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

No DOG do 17 de xullo de 2018 publícase a Resolución do 11 de xullo de 2018, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, pola que se anuncia a contratación en 4 lotes e 255 sublotes, polo 

procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, da concesión de 

servizos de 255 cafetarías escolares desta consellería durante o curso 2018/19, 

coa reserva do sublote 3 dentro do lote 3 a centros especiais de emprego. 

 

A  citada contratación faise como consecuencia da aplicación da Lei 9/2017, do 8 

de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e ten importe 

total do valor estimado de 3.720.000,00€ e ten 255 sublotes (cafeterías de 

centros): 107 na provincia da Coruña, 33 na de Lugo, 29 na de Ourense e 86 na 

de Pontevedra. 

 

Ademais, os licitadores pódense presentar a un ou a varios lotes, e a un ou varios 

sublotes coas limitacións de 10 sublotes no caso das provincias da Coruña e 

Pontevedra, e 4 sublotes no caso das de Lugo e Ourense, e a presentación de 

ofertas pode realizarse ata as 14:00 horas do 13 de agosto de 2018. 

 

O procedemento ten suscitado inquedanzas entre colectivos que poderían ter 

nestes contratos un modo de vida, xa que cabe a posibilidade de que empresas de 

gran tamaño fagan ofertas polos sublotes máis rendibles; así podemos ler en La 

voz de Galicia do 30 de xullo de 2018 que “O que temen algúns autónomos é 

que as grandes empresas do sector poxen polos centros máis rendibles, que son 

os IES grandes, con máis de 500 ou 600 alumnos, e deixen para os autónomos as 

cafeterías que apenas permitirían a unha persoa vivir deses ingresos. Séntense 

indefensos ante o poder que pode despregar unha compañía que compra en 

grandes cantidades.” 

 

O certo é que o artigo 99.4 da Lei 9/2017, introduce a posibilidade de limitar o 

número de lotes aos que un mesmo candidato pode presentar ofertas, posibilidade 

da que fai uso a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
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pero este Grupo Parlamentario entende que as limitacións existentes no prego de 

condicións administrativas poderían ter sido distintas. 

 

 

Por iso o deputado e a deputada que asinan,  preguntan: 

 

 

Considera o Goberno galego que o procedemento arbitrado supón unha forma 

axeitada de apostar polos traballadores autónomos ou que, pola contra, pode 

favorecer a grandes grupos empresariais? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 11:16:40 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 11:16:48 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno. 

 

O ferrocarril é un servizo que as e os nacionalistas entendemos como público e 

básico. Sustentable economicamente e respectuoso co medio ambiente, constitúe un 

elemento de cohesión e vertebración social, ademais de ser un factor de dinamización e 

equilibrio demográfico. Como medio de transporte, debera ser o elemento central dun 

sistema nacional de transporte intermodal e complementario. 

Neste sentido, o Bloque Nacionalista Galego sempre defendeu unha rede 

ferroviaria moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a 

mobilidade interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, mudouse ese 

deseño por outro concibido baixo un modelo centralista que primou a conexión con 

Madrid en detrimento da conexión interior do país e, de forma especial, en detrimento 

do interior de Lugo e Ourense. Desta forma, esta parte do noso territorio foi ficando á 

marxe do que debera ser un sistema ferroviario modernizado. A día de hoxe, en pleno 

ano 2018, non cumpre coa súa función de conexión rápida e non asegura a articulación 

territorial entre cidades e vilas galegas nin a conexión interior do centro e sur de Lugo 

nin das comarcas de Ourense. 

O Goberno do Estado, en vez de promover e potenciar este medio de transporte, 

coa complicidade da Xunta de Galiza, contribuíu ao progresivo abandono e 
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desmantelamento dos cativos servizos ferroviarios que tiñamos. Historicamente foron 

negados ou executados en baixa intensidade os investimentos necesarios para acceder á 

modernización da rede ferroviaria galega. Desta forma, hoxe en día carecemos dunha 

rede compatíbel para persoas viaxeiras e mercadorías, dunha dupla vía e electrificada en 

todo o territorio e tamén carecemos de liñas que primen a mobilidade interior, con 

conexións axeitadas con Portugal e co resto do Estado. Nun contexto de aumento da 

recadación e de medre orzamentario nas administracións, é preciso un ambicioso Plan 

de Compensación para o interior do país en materia de conexións e servizos ferroviarios 

como elemento para reverter os efectos de anos de desinvestimento, mala planificación 

e falta de cumprimento dos compromisos.  

 

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

Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para corrixir a 

discriminación do interior do país en materia ferroviaria? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:16:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:16:52 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:16:54 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:16:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:16:58 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:17:00 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Pleno, sobre usos lingüísticos docentes no ensino superior en 

Galiza. 

 

No anunciado Plan de excelencia do SUG o Goberno da Xunta de Galiza 

prevé introducir unha serie de medidas entre as que se atopa a creación de grupos en 

determinadas titulacións académicas nos que o 80% dos créditos obrigatorios sexan 

impartidos en inglés.  

Esta medida, a implementar no curso 2018/2019, pon o foco na realidade 

sociolingüística galega e os usos lingüísticos docentes que actualmente se dan no 

noso país. 

Neste senso, só a USC a través do seu Servizo de Normalización Lingüística 

elabora de maneira anual un informe sobre os usos lingüísticos docentes. Nos 

gráficos correspondentes ao curso 2017/2018 evidénciase que a presenza da lingua 

galega nas aulas por parte do profesorado é minoritaria (23%) fronte ao castelán 

(74,9%) en todos os niveis, isto é, nos graos e nos mestrados. 

Alén diso, a UDC ten publicado, no ano 2005, un estudo titulado O galego na 

Universidade da Coruña tamén arredor do uso da lingua propia do país. Ao igual que 

no caso anterior, o estudo reflicte que apenas o 9% do persoal docente e investigar 
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se dirixe ao alumnado en galego da mesma maneira que o alumnado declara 

maioritariamente preguntar só en castelán nas aulas (77%).  

Esta realidade non é nova. No Plan Xeral de Normalización Lingüística 

(2004) xa se sinalaba como debilidade o feito de ser o ensino superior un espazo moi 

castelanizado e moi refractario á presenza normal da lingua. Razón pola cal o Plan 

prevé unha serie de medidas encamiñadas a normalizar o uso do galego neste 

espazo.  

– 2.1.41. Crear unha comisión estable, coa participación da Xunta de Galicia 

e das universidades galegas, que se encargue de propoñer e coordinar a política 

lingüística universitaria en Galicia.  

– 2.1.42. Incrementar a edición e difusión de bibliografía en galego nas 

diferentes áreas de coñecemento, especialmente no caso das materias dos primeiros 

cursos universitarios. 

– 2.1.43. Promover a edición de vocabularios, glosarios e dicionarios nas 

áreas de coñecemento nas que persisten carencias significativas.  

– 2.1.44. Promover a edición de libros científicos en galego, tanto edicións 

orixinais coma traducións doutros idiomas.  

– 2.1.45. Insistir, desde os servizos lingüísticos das universidades, na oferta 

de cursos de formación en lingua galega, con especial atención ás necesidades 

lingüísticas das distintas áreas de coñecemento e ás necesidades do alumnado e 

profesorado foráneo.  
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– 2.1.46. Establecer, de acordo coas universidades, o voluntariado lingüístico 

universitario. 

Así pois, malia que a Xunta de Galiza ten claras as medidas que adoptará 

para promover o uso do inglés no ensino superior, descoñecemos se pensa 

desenvolver algunha para que a lingua galega goce tamén de maior prestixio e uso 

no ámbito académico.  

 

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

Pleno: 

Que valoración fai o Goberno galego da presenza e uso da lingua galega na 

universidade? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:18:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:18:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:18:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:18:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:18:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:18:56 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre o uso e promoción de toponimia deturpada por parte do Goberno 

municipal de Ribeira e as medidas que debe adoptar a Xunta para restituír a fórmula 

legal. 

 

O goberno do Concello de Ribeira vén incumprindo de maneira sistemática, 

durante décadas, a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, que fixa o 

marco para o uso oficial do galego en diversos ámbitos, contén tamén a base legal para 

a recuperación e fixación da toponimia galega. No seu artigo 10 establece que "os 

topónimos de Galiza terán como única forma oficial a galega" e que "corresponde á 

Xunta de Galiza a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos 

núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de 

Galiza. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente." 

Do mesmo xeito, as institucións públicas deben aterse ao establecido no Decreto 

189/2003, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente coas 

entidades de poboación da provincia da Coruña (DOG, 25/03/2003) onde se recolle que 

o nome do municipio é “Ribeira”. 

Neste senso, o goberno local vén de instalar dous letreiros co nome de “Riveira” 

en dúas rotondas da vila. A instalación destes letreiros correu a conta das arcas 

municipais e custou: 3.328,84€.  

113246



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo o exposto con anterioridade formúlase a seguinte pregunta para 

resposta oral en Pleno: 

Que opinión lle merece ao Goberno galego que o Concello de Ribeira incumpra 

a Lei de Normalización Lingüística de 1983? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:20:08 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:20:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:20:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:20:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:20:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:20:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre a educación sexual e a 

formación en materia de sexualidade nos centros de ensino público galegos. 

 

A difusión por parte da Consellaría de Sanidade da Xunta de Galiza dunha 

guía sobre métodos anticonceptivos na que se incluían, entre outros, a práctica da 

‘marcha atrás’, a medición da temperatura corporal ou a lactancia como fórmulas 

de contracepción, puxo de novo no foco a formación e información en materia de 

sexualidade dirixida á mocidade.  

A educación sexual (que implique o conxunto da sociedade e 

especialmente a comunidade educativa) continúa a ser unha materia pendente e 

un tabú para moitas capas da sociedade. Como consecuencia, a Internet ergueuse 

como unha “fonte de información” para a mocidade e múltiples voces, desde 

distintos ámbitos profesionais, advirten do peso que a pornografía está a ter na 

construción de referentes en materia de sexualidade e relacións afectivo-sexuais 

coas problemáticas que iso conleva a respecto dunha conceptualización da 

sexualidade cargada de estereotipos machistas, prácticas non saudábeis, etc. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Como está a traballar a educación sexual o Goberno galego? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:21:36 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:21:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:21:47 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:21:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:21:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:21:53 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre o cumprimento e desenvolvemento da Lei 2/2014 pola igualdade 

de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais 

en Galiza e as medidas que debe adoptar o Goberno galego ao respecto. 

 

A da Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 

gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza foi aprobada en abril de 2014, hai 

catro anos. Ao longo deste tempo foron apenas unhas poucas accións as que ten 

desenvolvido a Xunta de Galiza no marco da súa aplicación como o reparto de cartaces 

entre os centros de ensino públicos co lema ‘Eu respecto’. Porén, fican moitos aspectos 

recollidos na mesma que non foron desenvolvidos nin aplicados.  

Entre eles, a disposición adicional única que obriga o Goberno galego a remitir 

ao Parlamento, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación da devandita lei. 

Cómpre subliñar que ese período de tempo esgotou hai un ano.  

Ademais, desde o colectivo LGBTi teñen denunciado incumprimentos do 

recollido na norma e o non desenvolvemento da mesma a través de ordes ou decretos, 

por exemplo, dirixidos ao ámbito laboral, a formación do persoal sanitario ou a 

Creación do centro de documentación previsto no artigo 27 da lei, entre outros. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Cre a Xunta de Galiza que os dereitos e obrigas recollidos nesta lei están a ser 

respectados? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:23:04 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:23:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:23:10 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:23:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:23:14 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:23:16 

 

113254



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral en Pleno, sobre a adscrición das ensinanzas artísticas superiores en Galiza ao SUG 

e as medidas que debe adoptar o Goberno galego ao respecto. 

 

Desde hai anos profesorado e alumnado das ensinanzas artísticas superiores en 

Galiza veñen manifestando a súa vontade de iniciar o proceso de adscrición destas 

titulacións á Universidade de acordo co previsto na lexislación vixente, tanto a Lei 

Orgánica de Universidades (artigo 11) coma na LOMCE (artigo 58.7) que prevén a 

posibilidade de adscrición mediante convenio a unha universidade pública e no contreto 

as ensinanzas artísticas superiores.  

De facto, o grupo parlamentar do BNG ten traído ao Parlamento de Galiza esta 

cuestión na IX Lexislatura.  

Porén, desde a Xunta de Galiza non se teñen atendido as súas demandas, malia 

que formularon desde a ESAD unha proposta de adscrición formal e gozar o Goberno 

galego, de acordo co Estatuto de 1981, de plenas competencias para levala a cabo. 

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 
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Valora o Goberno galego a adscrición das ensinanzas artísticas superiores ao 

SUG como demanda o profesorado e alumnado da ESAD e da Escola de Restauración e 

Conservación, entre outros? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:46:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:46:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:46:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:46:15 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:46:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:46:20 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre a presenza e tratamento da cultura na programación da CRTVG. 

 

A dirección da CRTVG ten anunciada a aplicación de reformas na programación 

da Radio Galega a partir de setembro de 2018.  

Entre as mudanzas atópase a desaparición do programa Diario Cultural, un 

histórico da radiodifusión, como espazo informativo propio, para se diseminar en 

distintas franxas horarios como parte dos grandes contedores da grella.  

A decisión, causou un enorme rexeitamento entre o cadro de persoal da CRTVG 

mais tamén entre os sectores culturais do país. De facto, máis de 3.500 sinaturas exixen 

a través do manifesto Non imos ficar caladas!, que a Corporación cumpra coa súa 

misión de servizo público contribuíndo, como elemento chave, á promoción e difusión 

da lingua e da cultura galegas.  

A desaparición do programa Diario Cultural como espazo informativo propio 

non é apenas unha anécdota e súmase a supresión, desde 2009, da práctica totalidade 

dos programas culturais que existían na radio e na televisión públicas.  
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Aberto por reformas, Planeta Furancho, Planeta de Cine, Onda Curta, Alalá ou 

Eirado foron algúns dos espazos que desapareceron deixando a cultura practicamente 

excluída da programación da CRTVG.  

Apenas sobreviven, na actualidade, uns poucos programas relegados ás franxas 

horarias e ás canles de menor audiencia o que contravén os principios e obxectivos que 

rexen, como servizo público, a Corporación.  

Unha situación que evidencia, alén do desleixo da CRTVG cara á cultura deste 

país, o incumprimento flagrante da lexislación que regula os medios de comunicación 

audiovisuais públicos galegos e que, de acordo co disposto no artigo 33 da CRTVG, 

debería desenvolver e concretas os obxectivos da súa función como servizo público a 

través da sinatura de senllos contratos programa para todas e cada unha das súas canles.  

 

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

Que opinión lle merece á Xunta de Galiza o tratamento que recibe a cultura 

galega na programación da CRTVG? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:47:41 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:47:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:47:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:47:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:47:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:47:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Pleno, sobre a aplicación da Lei de espectáculos de Galiza e as 

medidas que debe adoptar o Goberno en relación aos eventos culturais públicos e a 

música ao vivo. 

 

O 2 de xuño entrou en vigor a Lei 10/2017 de espectáculos públicos e 

actividades recreativas de Galiza.  

Un texto normativo que introduce importantes novidades para o 

desenvolvemento de eventos culturais públicos que non sexan ao ar libre, entre 

outras cuestións, a organización de concertos en locais de hostelaría nocturna, é 

dicir, aqueles que non contan con licenza de sala de concertos.  

Desde distintos colectivos que agrupan artistas, locais e entidades 

promotoras, especialmente de Compostela, veñen denunciando dificultades, 

restricións e limitacións para a música ao vivo como resultado da ambigüidade e 

indefinición da lei.  

Neste senso, reclaman garantías, claridade no desenvolvemento da lei e 

seguridade xurídica para permitir que a cultura e, en maior medida, a música en 

directo poidan desenvolverse.  
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

Que medidas ten adoptado ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para garantir 

a música ao vivo en locais de hostelaría nocturna? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:48:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:48:40 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:48:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:48:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:48:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:48:47 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 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 Pleno, relativa á necesidade de manter e velar pola calidade do servizo de 

Correos, especialmente no rural. 

 

Entre as persoas que foron recoñecidas en 2018 coas Medallas Castelao 

atópanse os carteiros rurais de Correos en Galiza.  

Un merecido recoñecemento, sen dúbida, mais que contrasta coa realidade que 

atinxe estes profesionais desde hai anos, especialmente nas comarcas do interior do país.  

Así, na provincia de Lugo, o número de traballadoras e traballadores do servizo 

de Correos foi recortado progresivamente. Segundo os datos do censo, pois desde o ano 

2000 non existe en Correos RPT, entre 2007 e 2017 reducíronse 119 postos de traballo, 

pasando de 569 a 417 (-26,5%).  

Este recorte de persoal atinxiu a propia cidade de Lugo, na que viven case 90 

mil persoas e existen máis de 55 mil vivendas. En Lugo, apenas hai 44 carteiras/os o 

que sitúa as ratios en 2.045 habitantes por carteira/o e en 1.250 o número de vivendas 

por traballador/a.  

Esta situación imposibilita a prestación do servizo nas debidas condicións á 

veciñanza, especialmente nas localidades e comarcas rurais.  
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Cómpre lembrar que a Lei 24/1998, do 13 de xullo, do Servizo Postal Universal 

e de Liberalización dos Servizos Postais recolle no seu título III as obrigas do servizo 

público. Neste sentido, estabelécense obrigas dun servizo que se entende de raíz 

pública, o servizo postal universal e obrigas e dereitos diversos radicados na prestación 

dos servizos postais.  

Porén, estase a aplicar unha unha política pola cal, en base a modificacións dos 

criterios de dimensionamento, amortízase a práctica totalidade das vacantes dos enlaces 

rurais e a obrígase a que as e os empregados que prestan os seus servizos na mesma 

oficina en áreas limítrofes asuman áreas de reparto amortizadas, ou mesmo sexan 

forzadas e forzados a desprazáranse a outras áreas. Desde o Bloque Nacionalista Galego 

entendemos que todas estas cuestións contraveñen o sentido público do servizo de 

correos e a normativa que regula a súa concesión e financiamento.  

A desaparición dos carteiros rurais ten unha incidencia enorme en Galiza posto 

que temos máis de 30.000 núcleos de poboación, máis da metade dos do estado español.  

 

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

Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego diante do desmantelamento 

do servizo postal, nomeadamente en Lugo?  

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 
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Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:53:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:53:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:53:35 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:53:37 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:53:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:53:41 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás necesidades de aumento de prazas de comedor escolar do 

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de Carballiño. 

 

Recentemente o Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento da problemática 

existente no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de Carballiño por mor da 

insuficiencia de prazas de comedor escolar.  

O pasado 19 de xuño foron publicadas as listaxes de alumnado admitido para o 

servizo de comedor escolar así como o estabelecemento dun prazo de cinco días para 

reclamacións. Como resultado desta primeira baremación pode observarse que ficaron 

sen praza ata un total de 42 nenos e nenas, un número altísimo que evidencia a absoluta 

insuficiencia das prazas actuais e que precisa de medidas extraordinarias na procura 

dunha solución por parte da Xunta de Galiza. 

Desde o Bloque Nacionalista Galego tivemos coñecemento das críticas emitidas 

pola Asociación de Nais e Pais de Alumnos Xornada Digna do CEIP Calvo Sotelo de 

Carballiño quen indican a gravidade desta situación para a organización de moitas 

familias no plano laboral e persoal e que mesmo terán que renunciar a postos de traballo 

ou a ter as súas crianzas neste centro, ocasionando cambios e consecuencias lesivas que 

serían evitábeis se a Xunta de Galiza corrixira a infradotación de prazas de comedor.  
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Debemos recordar que o servizo de comedor é fundamental para axudar ás 

familias na conciliación, máis aínda nunha poboación onde hai moitos usuarios e 

usuarias de transporte escolar que veñen de alén do núcleo máis urbán. Dentro da 

defensa do sistema público de ensino é fundamental avanzar cara unha organización 

escolar que facilite que o alumnado escolarizado no ensino público de Galiza teña 

dereito a facer uso do servizo de comedor escolar. Polo tanto, urxe que a Xunta de 

Galiza arbitre medidas extraordinarias para evitar a gran problemática e grave 

discriminación que suporía deixar sen atención de comedor escolar a máis de corenta 

familias.  

 

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que actuacións levou a cabou ou vai levar o goberno galego para evitar que un 

gran número de familias fiquen sen prazas de comedor no CEIP Plurilingüe Calvo 

Sotelo no concello de Carballiño? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/08/2018 11:08:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/08/2018 11:08:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/08/2018 11:08:13 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/08/2018 11:08:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2018 11:08:17 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2018 11:08:19 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre as actuacións urxentes que debe 

levar a cabo a Xunta de Galiza na estrata LU-161 (Landrove-Ferreira do 

Valadouro). 

 

O desenvolvemento dunha zona e o seu futuro depende, si ou si, da súa 

conexión e vertebración coas principais vilas e cidades do país. Depende da 

existencia de vías de comunicación que nos permitan, á poboación e ás empresas, 

acceder en pouco tempo e con seguridade ás vilas da comarca e conectarnos nun 

corto espazo de tempo ás vías de alta capacidade máis próximas. 

Aquelas parroquias que se asentan entorno a estradas que no canto de 

favorecer a súa conexión,  as incomunica e as illa das vilas principais, ven 

perigar gravemente a súa existencia.  

O deterioro e abandono destas estradas contribúe, amén doutros factores, 

ao esmorecemento de aldeas e parroquias, entre outras, como a de landrove, San 

Pedro, Valcarría, Chavín, San Andrés de Boimente, As Lobeiras,  Vilacampa 

cuxa principal vía de comunicación que as atravesa (LU-161) e que comunica os 
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municipios de Viveiro, Ourol, O Valadouro e Mondoñedo, entre outros,  é unha 

estrada totalmente desfeita, con numerosas deficiencias no firme e no trazado, de 

escasa anchura, cunetas en mal estado e sen beiravías. Unha estrada onde as 

veciñas e veciños destas parroquias veñen sendo testemuñas, desde hai anos, de  

numerosos accidentes que sofren os usuarios deste vial debido á existencia de 

puntos especialmente sensibles para a circulación, con curvas perigosas, sen 

marxe entre o límite do carril e o final da calzada, escasa e mala sinalización 

horizontal e cunetas sen revestir, mal conservadas e cuns desniveis moi fortes 

que aumentan a gravidade e as consecuencias da saída da vía dos vehículos e que 

carece dun marxe mínimo que permita a/ao condutor/a corrixir a traxectoria, 

esquivar un obstáculo, ou frear, sen saírse da calzada. 

Desde o BNG denunciamos a perigosidade e as condicións de abandono 

desta infraestrutura da Xunta de Galicia e critica a pasividade e a falta de interese 

dos responsables da Xunta do PP amosado pola seguranza viaria desta estrada 

que, a pesares das numerosas e continuas demandas feitas pola veciñanza e 

diversas entidades nos últimos anos, tan so se dedicaron a realizar obras de 

parcheo en tramos moi puntuais en épocas electorais, mais nunca chegaron a 

contemplar a erradicación dos puntos negros existentes nesta estrada nin a poñer 

en marcha actuacións necesarias para a mellora e o acondicionamento deste vial. 

 

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

Pleno: 
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Pensa adoptar a Xunta de Galiza algunha medida para mellorar o estado 

no que se atopa a estrada LU-161 entre Landrove-Ferreira do Valadouro? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:56:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:56:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:56:32 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:56:34 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:56:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:56:38 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, sobre a posibilidade de abrir ao público as prazas de aparcadoiro do 

Edificio Multiusos da Xunta de Galiza na cidade de Lugo. 

 

Recentemente o Concello de Lugo anunciou a apertura ao público, polas tardes, 

do aparcadoiro que estaba unicamente reservado a persoal do Concello no patio do 

edificio do antigo Seminario. 

Ademais deste espazo de titularidade municipal existen outros espazos que son 

propiedade do pobo e xestionados por institucións como a Xunta de Galiza ou a 

Deputación, a Universidade ou outros departamentos estatais.  

Desde o BNG instamos as distintas institucións a chegaren a acordos para abrir 

novos espazos de estacionamento público na cidade, entre os que se atopan as prazas 

situadas no Multiusos da Xunta, na Ronda da Muralla.  

O edificio da Xunta conta cun total de 250 prazas, divido en dous andares. No 

edificio da Xunta aparcan coches oficiais do organismo pero é evidente que se podería 

estudar abrir un dos andares igual que se fixo co aparcadoiro do edificio do Seminario. 

Aínda que estas prazas de estacionamento, dos edificios da Xunta, do Concello e 

outros da Deputación, unicamente funcionen polas tardes supoñen unha importante 
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bolsa de prazas que contribuirían a reducir o tráfico en itinerancia que se produce cos 

vehículos que circulan en búsqueda de estacionamento. 

 

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

Pensa a Xunta de Galiza estudar a posibilidade de abrir ao público os 

aparcadoiros do Edificio Multiusos na cidade de Lugo para que a veciñanza poida 

usalos e así reducir o tráfico en itinerancia mellorando a mobilidade? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:57:27 
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María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:57:31 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:57:34 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:57:36 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:57:38 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:57:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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 Pleno. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que 

a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, dicía 

que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co exercicio do 

dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera persoa ou 

profesional do Dereito e que a Administración autonómica promove 

diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas linguas e o uso 

da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no artigo 231 da Lei 

Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre a actividade en 

galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin sobre as sentenzas e 

documentación xudicial, probablemente porque eses datos non son bos 

para o Goberno.  

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten feito o Goberno galego un informe cos datos oficiais do uso do galego 

na xustiza? 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:58:00 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:58:05 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:58:09 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:58:14 
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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 Pleno. 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 
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da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Tiña coñecemento o Goberno galego dos avisos dos operadores 

xurídicos de que a fiabilidade do sistema tecnolóxico na xustiza non é 

boa, fiable nin controlable? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:58:41 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:58:47 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:58:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez, Juan 
Manuel Díaz Villoslada, María Luisa Pierres López e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

En 2016 e previamente ás eleccións autonómicas do pasado ano, o presidente da 

Xunta de Galicia anunciaba a bombo e pratiño a fusión voluntaria dos concellos 

de Cerdedo e Cotobade, na provincia de Pontevedra, fusión que ía provocar 

alteración dos partidos xudiciais. 

Por outro lado, o 13 de novembro de 2015 e o 10 de maio de 2016, nos concellos 

de Oia e Pontecesures o PP presentaba sendas mocións de censura, coas que 

recuperaban as dúas alcaldías. E a última nova que temos sobre cambios nos 

concellos tivo lugar hai escasamente un mes, cando o PP, a través dunha moción 

de censura encuberta, volveu á Alcaldía de Sanxenxo tras firmar un pacto de 

goberno coa formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) que encabezaba o 

que ata entón era alcalde. 

 

Semellan demasiados cambios en concellos da provincia de Pontevedra en menos 

de dous anos.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Está a comprometer o Goberno fondos públicos para provocar cambios políticos 

na provincia de Pontevedra? 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Julio Torrado Quintela 

   Abel Losada Alvarez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   María Luisa Pierres López 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:59:30 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:59:35 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 11:59:40 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:59:44 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:59:49 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:59:53 
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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 Pleno. 

 

En xullo de 2014, 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. Naquel 

momento, nomeaba presidente do órgano a José Luis Costa Pillado, quen 

prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade.  

 

Prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade. Ningunha destas promesas 

se teñen cumprido, senón que ten acontecido todo o contrario: 

1. Non pode haber prudencia cando o seu presidente se reúne con 

frecuencia cun investigado pola Xustiza e cando el mesmo está a ser 

investigado por presuntos tráfico de influencias e negociacións 

prohibidas a funcionarias e funcionarios públicos. 

2. Non pode haber ilusión cando as funcionarias e os funcionarios do 

Consello Consultivo están sendo laminados dende que comezara o 

mandato do actual presidente. 

3. Non pode haber imparcialidade cando hai un reparto arbitrario do 

traballo por parte do seu presidente. 

4. Non pode haber austeridade cando vai ter que habilitarse unha 

ampliación do orzamento para o pago dos complementos de 

produtividade do persoal que o propio presidente decidira eliminar e 

que os tribunais de Xustiza de Santiago de Compostela acaban de 

recoñecer por sentenza hai escasamente 15 días.  

A maiores, a Lei 3/2014, do Consello Consultivo de Galicia fora 

consensuada con este grupo parlamentario e agora (escasamente 2 anos 

despois) a lei “ómnibus”, de acompañamento aos orzamentos para 2017, 

sen ningún tipo de participación parlamentaria, suprime o corpo de letrados 
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do Consello Consultivo, que pasaría a se integrar no corpo de letrados da 

Administración Xeral da Comunidade Autónoma e por libre designación.  

O Goberno impulsa a decisión de suprimir o corpo e o presidente do 

Consello Consultivo non discrepa. 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia entende que todo isto é 

moi grave e que a institución perde así prestixio, obxectividade e 

independencia e, dado que o seu presidente está a incumprir gravemente os 

deberes do seu cargo, procede o seu cese polo Consello da Xunta, de 

acordo co artigo 5 da Lei 3/2014. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que pensa facer o Goberno galego ante a situación actual do Consello 

Consultivo de Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto 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 01/08/2018 12:00:36 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:00:41 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:00:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 
 

O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social 

e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do 

PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade 

política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e 

estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha 

institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104 

millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións 

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e 

económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende 

aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade 

de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións 

xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 2010-

2015.  

 

O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de 

investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de 

Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de 

Arousa, A Estrada ou Tui. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Cales van ser os “grandes proxectos para 2017” anunciados polo Goberno 

galego para Xustiza? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:01:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:01:32 
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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 Pleno. 

 

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

xuño, establece o seguinte: “Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da 

iniciativa parlamentaria correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia 

designará unha Comisión, integrada por membros dos diversos grupos 

parlamentarios da Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das 

dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente 

lei e de aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio de 

Galicia”. 

  

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

ten impulsado por parte do Goberno galego, agás a celebración de dúas reunións 

dunha Comisión de Expertos en agosto e setembro de 2010 para establecer un 

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

febreiro de 2011, que foi a última. Estamos en 2017 e seguimos sen nada máis.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Cando vai presentar o Goberno galego un informe comprensivo das dificultades e 

dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de Dereito Civil de 

Galicia e daquelas normas para a conservación, modificación e desenvolvemento 

das institucións do Dereito Civil propio da nosa Comunidade Autónoma?  

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:03:37 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:03:43 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:03:48 

 

113288



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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 Pleno. 

A memoria das vítimas da Guerra Civil e o franquismo, o seu 

recoñecemento, reparación e dignificación representa un inescusable deber 

moral na vida política e é signo da calidade da democracia. A historia non 

pode ser construída dende o esquecemento e o silencio dos vencidos. O 

coñecemento do noso pasado recente contribúe a asentar a nosa 

convivencia sobre bases máis firmes, protexéndonos de repetir erros do 

pasado. Porque o esquecemento non é opción para unha Democracia.  

Coa aprobación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, coñecida como Lei da 

memoria histórica, a sociedade española avanzou cara a unha Democracia 

estable e consolidada, cara a concordia. Con esta lei, o Goberno de José 

Luis Rodríguez Zapatero quixo recuperar a memoria daquelas persoas que 

padeceran persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura 

franquista, dando solución a aquelas situacións non contempladas no 

esforzo de reparación e compensación que viñan desenvolvendo o Estado e 

as comunidades autónomas dende 1978. Esta lei tivera no seu primeiro ano 

de vixencia un alto grado de cumprimento, pero foi unha tarefa inacabada e 

inxustificadamente interrompida. O Goberno do Partido Popular acabou 

deixando sen efecto esta lei, de maneira que en 2013 desapareceu do 

orzamento. 

A día de hoxe, quedan aínda cuestións pendentes neste ámbito e que foron 

postas de manifesto polo relator especial de Nacións Unidas nun informe 

de agosto de 2014. Unha destas cuestións pendentes é a relativa á nulidade 

daquelas sentenzas militares que condenaron a persoas inocentes a morte 

ou a cadea perpetua durante os anos da Guerra Civil. Sentenzas ditadas por 

tribunais creados ad hoc para as condenas, sen proba algunha e só por 

defender a legalidade republicana. A propia Lei de amnistía 46/1977, do 15 

de outubro, recolle, como obxecto de amnistía, os delitos polos que foron 

condenadas milleiros de persoas en Galicia entre os anos 1936 e 1940. 
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Unha das medidas podería ser a reforma dos artigos 954 e seguintes da Lei 

de axuizamento criminal de 1882. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Comparte o Goberno que cómpre acordar a anulación das sentenzas 

militares ditadas por tribunais creados ad hoc, que condenaron a persoas 

inocentes durante os anos da Guerra Civil só por defender a legalidade 

republicana? 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:04:42 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 12:04:52 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:04:59 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:05:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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 Pleno. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que a 

Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.  

 

O uso da nosa lingua na Xustiza é absolutamente residual e non hai datos 

oficiais actualizados, nin sequera cando se lle piden expresamente ao 

Goberno da Xunta de Galicia. Así o ten feito este Grupo Parlamentario, 

obtendo como resposta vaguidades: 

 

1.-  O servizo de tradución corre a cargo dos equipos lingüísticos existentes 

na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (na Coruña), así como 

nas sedes das audiencias provinciais de Pontevedra, Lugo e Ourense. 

Tamén existen outros equipos de apoio nos decanatos dos Xulgados de 

Santiago e de Vigo, e un departamento de coordinación dos equipos 

lingüísticos na Dirección Xeral de Xustiza. Estes profesionais non só 

traducen, senón que tamén desenvolven tarefas de asesoramento, 

resolución de dúbidas ou elaboración de material de consulta. 

2.- No que atinxe á actividade dos letrados e letradas da Xunta de Galicia, 

se coidará especialmente que as actuacións da Asesoría Xurídica que se 

produzan fronte aos órganos xurisdicionais radicados no territorio de 

Galicia se realicen en galego. 

3.- Por último, no que se refire a sentenzas e documentación xudicial, a 

xestión e custodia destes documentos corresponde ao Consello Xeral do 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Vai potenciar o Goberno galego o labor dos tradutores xudiciais para 

axudar a resolver o escaso uso do galego na Administración de Xustiza en 

Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  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 01/08/2018 11:48:20 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:48:27 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:48:31 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:48:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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 Pleno. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que 

a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de xustiza. 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto informe 

sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no uso do 

galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás Administracións 

españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos necesarios para 

permitir o desenvolvemento de procesos en lingua galega. A Xunta de 

Galicia simplemente manifestou a toma en consideración das 

recomendacións. 

 

Na Comisión 1ª do día 14 de febreiro, o propio director xeral de Xustiza 

falaba dos posibles cambios normativos, que en todo caso se deberían 

facer nas Cortes Xerais.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado os cambios 

normativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos 

xudiciais en lingua galega? 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:06:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, 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 Pleno. 

En xuño de 2016 (hai case 2 anos, polo tanto), o conselleiro de Xustiza 

prometía que, antes do verán de 2018, podería entrar en funcionamento 

o novo edificio xudicial de A Parda en Pontevedra (20.000 metros 

cadrados, espazo para albergar 25 sedes xudiciais, 240 prazas de 

estacionamento, unha pasarela que o comunicará co actual...). O propio 

Rueda firmaba o contrato de inicio das obras coa empresa construtora 

(“COPROSA, SA”) o día 28 de xuño, cuxo responsable encomiaba o 

deseño do futuro edificio e anunciaba que nos picos de maior actividade 

serán entre 100 e 150 os operarios que traballarán na obra, 

comprometendo que boa parte serán contratados en Pontevedra, así 

como que as empresas subministradoras sexan tamén da comarca.  

Mais se unha se pasea pola Parda, e aínda que non se poda predicir o 

futuro, terá claro que o funcionamento do novo edificio xudicial antes 

de que chegue o verán é imposible.  

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando prevé o Goberno que entrará en funcionamento o novo edificio 

xudicial de A Parda? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:06:56 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:07:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado 

Quintela, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Segundo informacións periodísticas, no núcleo de A Chan-Carballedo, 

no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) o Goberno da Xunta de 

Galicia ten previsto facer unha residencia para a terceira idade en 2 

anos dende a concesión, previos plan especial de dotacións e informe 

ambiental estratéxico autonómico, posto que o chan é rústico de 

protección agrícola.  Di o Goberno galego que se trata dun núcleo 

consolidado e cunha posición xeográfica central, no que irá un edificio 

con planta baixa e primeira, ocupando 3304 metros cadrados dunha 

superficie total de parcela de 8262 metros cadrados. 

 

Ata aquí perfecto, mais: 

 

1. Sobre as prazas que van ser dotadas, non queda claro se van ser 

50 ou 100, pois tampouco se clarexa se haberá 1 ou 2 fases.  

2. Previamente, é preciso un plan especial por parte do concello, 

cómpre iniciar un proceso de expropiación das parcelas e dos 

viais de acceso e, antes de comezo da obra ou simultaneamente 

aos traballos, probablemente será precisa a ampliación da edar. 

3. A fórmula escollida para a execución das obras e a xestión da 

Residencia será a da concesión administrativa, é dicir, será de 

carácter privado.  

Por último, os custos van ser repartidos entre o concello (73 048 euros) 

e a futura empresa concesionaria (uns 3,1 millóns de euros). 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando prevé o Goberno galego ter rematada a residencia para a terceira 

idade no núcleo de A Chan-Carballedo, no concello de Cerdedo-

Cotobade? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Noela Blanco Rodríguez    

   Julio Torrado Quintela 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:07:49 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 12:07:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 12:08:00 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 12:08:05 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:08:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Mª Dolores 

Toja Suárez, 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 Pleno. 

 

O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do estado social 

e democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de xustiza 

moderna, esencial para consolidar o estado de dereito e mellorar a 

calidade da nosa democracia. A xustiza ten moito que dicir na loita 

contra a violencia machista, unha das peores lacras da nosa sociedade 

que, lonxe de se reducir, repunta. A pesares de que Galicia rexistrou 

6436 denuncias por violencia de xénero en 2017 (un 13,3 % máis que 

en 2016), só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a muller, en 

Vigo e en A Coruña.  

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista cremos que garantir a 

protección das vítimas e atendelas como corresponde nas dependencias 

xudiciais debe ser cuestión prioritaria, tal e como recolle 

especificamente a Lei orgánica de 2004. Segundo datos do 

Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do CGPJ, un 

73 % dos asasinatos ocorren en poboacións inferiores a 100 000 

habitantes, o que alerta de que a “ruralidade” é un factor de 

vulnerabilidade que se debe ter en conta nas políticas integrais. 

Considerando a dispersión e envellecemento da poboación en Galicia, 

calquera achegamento dos recursos dos xulgados específicos aos 

domicilios das posibles vítimas resultará útil, por iso entendemos que, 

ademais da necesidade de ampliar o número de xulgados de violencia 

contra a muller, a comarcalización dalgúns servizos propios destes 

xulgados específicos e que existen só nos partidos xudiciais de dúas 

cidades galegas sería unha boa solución. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai demandar o Goberno ao Goberno do Estado a comarcalización dos 

servizos do Imelga, as Oficinas de Atención ás Vítimas e a Policía 

Xudicial? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Mª Dolores Toja Suárez 

   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 01/08/2018 12:08:41 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:08:47 

 
María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 12:08:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:08:57 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:09:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco 

Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A chamada “Residencia do Maior de Pontevedra” é un edificio sito na 

cidade, no céntrico barrio de Campolongo, que existe dende o ano 1993 

e que, en 2008, pasou a ser tamén un centro con persoas dependentes. 

En concreto, agora mesmo hai 49 persoas en situación de dependencia 

recoñecida, aínda que, dada a falla de valoración real do grado de 

dependencia das persoas usuarias, non é posible ter un coñecemento 

real da tipoloxía das persoas que están no centro.  

 

Hai escasamente unha semana, o Comité de Empresa de Pontevedra da 

Consellería de Traballo e Benestar solicitou unha xuntanza con este 

grupo parlamentario, dado o desleixo máis absoluto e por anos por 

parte da Consellería de Política Social respecto das persoas usuarias 

deste centro. Ao mesmo tempo, o Comité remitía denuncias ao Valedor 

do Pobo, á Fiscalía e á Inspección de Traballo e Seguridade Social, pois 

dende o ano 2015 a consellería vén facendo desleixo de funcións e 

tratando con desprezo calquera queixa relativa ao centro. 
 

Os principais prexudicados son as persoas usuarias: non hai tomas de 

osíxeno nas habitacións; as alimentacións na cama aumentan o risco de 

morte por atragoarse ou pola falla de tomas de aspiración; non hai sala 

de estar para o descanso na cuarta planta (onde se atopan as persoas 

asistidas), polo que se pasan todo o día sentadas na mesma cadeira; só 

existe un baño xeriátrico en toda esa planta; só hai unha habitación para 

illados; o centro carece de espazos ao aire libre... 

 

Logo están as propias infraestruturas e a falla total de investimento 

durante os últimos anos, o que se amosa na inexistencia de saídas de 

evacuación ou no deficiente servizo de ascensores (só hai 2 e neles non 

entra máis que unha cadeira, nunca unha paiola) e que durante un longo 

tempo estiveron en situación irregular por non cumprir coa normativa 

113301



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 

vixente (teñen OCA dende decembro de 2017). O único investimento 

que ten feito o Goberno é o gasto duns 25000 euros para o arranxo 

obrigatorio do comedor (durante máis dun mes do verán houbo 8 

residentes comendo nos corredores), pero sen mobiliario adaptado. 

  

A todo o anterior hai que unir a escaseza de persoal. Unido a que o 

Goberno sabe ben que a Consellería de Política Social é a máis 

feminizada. Unhas necesidades mínimas requírense nos departamentos 

de Enfermaría (de maneira que se creen 2 DUES), 1 posto en Cociña (1 

persoa con categoría a negociar) e auxiliares de enfermaría (5 persoas). 

A maiores, o médico só vai 4 días á semana (lembremos que hai 49 

persoas asistidas), a fisioterapeuta só está a media xornada e non hai 

psicólogo.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten coñecemento o Goberno galego da situación na que se atopa a 

“Residencia do Maior de Pontevedra”? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:09:30 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:09:36 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 12:09:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 12:09:45 

 

113302



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao 

complexo dos servizos que lle corresponden en función da súa 

poboación e dos que carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, 

hai uns 10 anos o goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a 

ampliación do Hospital de Montecelo aproveitando a existencia de 

espazo suficiente, accesos adecuados e servizos de auga, enerxía 

eléctrica e sumidoiros.  Mais co cambio de goberno, en febreiro de 

2010 a entón conselleira de Sanidade anunciaba un modelo para 

Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte Carrasco e con maqueta 

incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións autonómicas, Feijóo 

mudaba de opinión e por iso presentou en recentes días de novo unha 

maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de ampliación do Hospital 

de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, 

que son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen 

ofrecer respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, 

anunciado de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e 

outras nun novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi 

concretado o sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que 

será privado (como está sendo habitual nos casos en que o actual 

goberno da Xunta de Galicia reordena os aparcamentos anexos aos 

centros hospitalarios, co paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou 

se utilizará outro tipo de modelo, pensado na necesidade de utilización 

por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 
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que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, 

mentres que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 

 

Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que 

se instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans 

da Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso 

unha vez que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. 

Sería recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, 

tanto da transición entre un centro e outro como dos usos futuros do 

actual Hospital Provincial. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Que modelo de xestión ten previsto o Goberno galego para o proxecto 

de novo aparcadoiro para o novo Hospital de Montecelo, en 

Pontevedra?  

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:10:42 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:10:48 

113304



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 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao 

complexo dos servizos que lle corresponden en función da súa 

poboación e dos que carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, 

hai uns 10 anos o goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a 

ampliación do Hospital de Montecelo aproveitando a existencia de 

espazo suficiente, accesos adecuados e servizos de auga, enerxía 

eléctrica e sumidoiros.  Mais co cambio de goberno, en febreiro de 

2010 a entón conselleira de Sanidade anunciaba un modelo para 

Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte Carrasco e con maqueta 

incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións autonómicas, Feijóo 

mudaba de opinión e por iso presentou en recentes días de novo unha 

maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de ampliación do Hospital 

de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, 

que son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen 

ofrecer respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, 

anunciado de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e 

outras nun novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi 

concretado o sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que 

será privado (como está sendo habitual nos casos en que o actual 

goberno da Xunta de Galicia reordena os aparcamentos anexos aos 

centros hospitalarios, co paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou 

se utilizará outro tipo de modelo, pensado na necesidade de utilización 

por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 
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que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, 

mentres que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 

 

Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que 

se instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans 

da Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso 

unha vez que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. 

Sería recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, 

tanto da transición entre un centro e outro como dos usos futuros do 

actual Hospital Provincial. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten o Goberno galego previsto un cronograma da construción? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:11:29 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:11:36 
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113308



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao 

complexo dos servizos que lle corresponden en función da súa 

poboación e dos que carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, 

hai uns 10 anos o goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a 

ampliación do Hospital de Montecelo aproveitando a existencia de 

espazo suficiente, accesos adecuados e servizos de auga, enerxía 

eléctrica e sumidoiros.  Mais co cambio de goberno, en febreiro de 

2010 a entón conselleira de Sanidade anunciaba un modelo para 

Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte Carrasco e con maqueta 

incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións autonómicas, Feijóo 

mudaba de opinión e por iso presentou en recentes días de novo unha 

maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de ampliación do Hospital 

de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, 

que son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen 

ofrecer respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, 

anunciado de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e 

outras nun novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi 

concretado o sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que 

será privado (como está sendo habitual nos casos en que o actual 

goberno da Xunta de Galicia reordena os aparcamentos anexos aos 

centros hospitalarios, co paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou 

se utilizará outro tipo de modelo, pensado na necesidade de utilización 

por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 
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que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, 

mentres que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 

 

Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que 

se instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans 

da Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso 

unha vez que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. 

Sería recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, 

tanto da transición entre un centro e outro como dos usos futuros do 

actual Hospital Provincial. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten previsto o Goberno galego que se sitúe algún servizo de carácter 

sociosanitario na ampliación do Hospital de Montecelo? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:12:20 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:12:26 
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Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 12:12:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao 

complexo dos servizos que lle corresponden en función da súa 

poboación e dos que carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, 

hai uns 10 anos o goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a 

ampliación do Hospital de Montecelo aproveitando a existencia de 

espazo suficiente, accesos adecuados e servizos de auga, enerxía 

eléctrica e sumidoiros.  Mais co cambio de goberno, en febreiro de 

2010 a entón conselleira de Sanidade anunciaba un modelo para 

Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte Carrasco e con maqueta 

incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións autonómicas, Feijóo 

mudaba de opinión e por iso presentou en recentes días de novo unha 

maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de ampliación do Hospital 

de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, 

que son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen 

ofrecer respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, 

anunciado de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e 

outras nun novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi 

concretado o sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que 

será privado (como está sendo habitual nos casos en que o actual 

goberno da Xunta de Galicia reordena os aparcamentos anexos aos 

centros hospitalarios, co paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou 

se utilizará outro tipo de modelo, pensado na necesidade de utilización 

por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 
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que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, 

mentres que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 

 

Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que 

se instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans 

da Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso 

unha vez que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. 

Sería recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, 

tanto da transición entre un centro e outro como dos usos futuros do 

actual Hospital Provincial. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Que usos planea que lle vai dar o Goberno galego ao edificio do 

Hospital Provincial durante a ampliación de Montecelo e unha vez que 

estea rematado? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:13:07 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:13:12 
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Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 12:13:16 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 12:13:20 
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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 Pleno. 

 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas.  

 

En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron as 

notificacións telemáticas a través do sistema LexNet, mais con 

multitude de problemas. Hai tempo que os distintos operadores 

xurídicos advertían de que a fiabilidade do sistema non era boa, que 

non era fiable nin controlable. E así foi: a plataforma caía o día 27 de 

xullo de 2017, era obxecto de varios ciberataques, en menos de 24 

horas e tras 60 millóns de euros para arranxalo caía de novo e a 

comezos de setembro volvía caer...  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 

da Administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema LexNet. O certo é que o 

propio ministro de xustiza aseguraba en sede parlamentaria que o 

problema fose resolto sen afectar á seguridade das persoas usuarias ou 
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dos procedementos.  

  

Non obstante, a Axencia Española de Protección de Datos dixo que a 

Subdirección Xeral de Novas Tecnoloxías da Xustiza infrinxiu a Lei 

orgánica de protección de datos, polo que acaba de impoñer sancións. 

Houbo acceso ás notificacións, traslado de escritos, demandas, partes 

hospitalarios... 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Que ten que dicir o Goberno galego sobre as sancións da Axencia 

Española de Protección de Datos pola infracción da Lei orgánica de 

protección de datos por parte do Ministerio de Xustiza?  

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto 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 01/08/2018 12:13:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:13:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:13:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, María Luisa Pierres López, 

Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

 

No ano 2013, o entón alcalde de Tui outorgaba licenza de actividade e obra (con 

informes desfavorables) da empresa de pirotecnia “La Gallega”, cuxo dono 

acaba de ser detido como presunto responsable da explosión dun almacén ilegal 

na parroquia de Páramos, en Tui. Estas licenzas foron botadas abaixo no ano 

2014, cando o Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra 

ditaba sentenza que as anulaba por irregularidades, sentenza que xa é firme 

porque así o confirmou o TSX de Galicia. Ese mesmo Xulgado de Pontevedra 

leva meses requirindo ao Concello para que execute a dita sentenza (en 

concreto, para a demolición da obra, peche e reposición da legalidade 

urbanística), a última vez o pasado día 3 de maio. 

 

Cómpre lembrar que en Tui cogoberna o partido Popular dende o día 17 de 

outubro de 2017, como consecuencia da moción de censura apoiada polos 4 

concelleiros do PP máis outros 3 das súas propias escisións e en virtude dun 

acordo programático asinado entre D. José Manuel Cores Tourís (secretario 

xeral do PP de Pontevedra e delegado territorial da Xunta de Galicia en 

Pontevedra) e D. Garcilaso de la Vega López (secretario xeral de CXXI). A 

moción de censura desbancaba a un alcalde socialista, que gañara as eleccións 

municipais, e deixara ao PP sen unha alcaldía clave na provincia de Pontevedra.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que ten que dicir o Goberno galego sobre a anulación xudicial da licenza de 

actividade e obra da empresa de pirotecnia “La Gallega” de Tui e outorgada en 

2013 (con informes desfavorables) polo entón alcalde? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Abel Losada Álvarez 

   María Luisa Pierres López 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 12:14:56 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 12:15:01 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:15:06 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:15:10 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:15:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, 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 Pleno. 

 

Nos xulgados de Galicia ventílanse todos os días asuntos de familia, 

procesos civís non só relativos a pretensións de carácter privado, senón 

que neles as facultades de xuízas e xuíces vense ampliadas en garantía, 

sobre todo, do interese superior do menor. Neles resólvense conflitos 

familiares que, ás veces, encaran relacións de alta conflitividade que vai 

máis alá de despois de ditada a sentenza, co colapso e o gasto público 

que supón. Algúns estados -como Canadá e USA- estanse a tomar moi 

en serio esta cuestión e ao fío ten xurdido a figura do coordinador 

parental, un auxiliar ou colaborador de xuízas e xuíces para a 

implantación efectiva das medidas xudiciais despois do conflito de 

parella en contextos de grave conflitividade nos que haxa menores e 

con facultades de xestión dos conflitos para reconducir a familia cara á 

normalización da nova situación. 

 

Pese a que en España este problema tamén existe, non conta con 

regulación específica, mais a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 

de Cataluña, de 26 de febreiro de 2015, abriu unha porta. Encaixaría 

perfectamente atendendo a textos legais internacionais, europeos, 

nacionais e autonómicos: Convención Universal dos Dereitos do Neno 

de 1989, Convención Europea sobre Dereitos do Menor de 1996, 

Constitución Española de 1978 e lei Orgánica de Protección Xurídica 

do Menor de 1996. 

 
Xa no ámbito de Galicia, a Lei 3/2011, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia regula o apoio familiar como proceso 

encamiñado a facilitar unha dinámica familiar positiva, a solución de 

problemas e a toma de decisións, ademais de potenciar e desenvolver os 

recursos familiares. Neste ámbito, o seu artigo 36 di que a Xunta de 

Galicia potenciará e desenvolverá unha rede de recursos axeitados para 
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garantir a efectividade dos procesos de apoio familiar e mediación e, en 

concreto, a través dos departamentos competentes en materia de 

Familia e Xustiza, constituirá servizos de apoio e atención ás familias a 

través das tecnoloxías e promoverá, reforzará e ampliará os servizos de 

orientación familiar, de mediación e os puntos de encontro familiar. Un 

deses recursos de apoio familiar podería ser a figura do coordinador 

parental. 
 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Entende o Goberno galego que esta figura do coordinador parental tería 

encaixe no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e 

á convivencia de Galicia?  
 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Noela Blanco Rodríguez 

   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 01/08/2018 12:15:42 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 12:15:48 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:15:52 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:15:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero, establecía, na súa disposición 

adicional segunda, que o Ministerio de Xustiza e as comunidades 

autónomas con competencia implementasen as Unidades de Valoración 

Forense Integral, coa función de deseñar protocolos de actuación global 

e integral nos casos de violencia de xénero tamén a través dun 

procedemento de valoración do risco de novas agresións e do risco vital 

que puidese ser emitido nun prazo inferior a 72 horas nos casos de 

urxencia, sendo en todo caso un informe complementario dos 

realizados polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para facilitar 

ao órgano xudicial a decisión sobre as medidas cautelares e de 

protección da vítima. En verbas do presidente do Comité Científico 

Técnico do Consello Médico Forense, “ao longo dos anos de xestión, as 

unidades que están a funcionar teñen amosado alto grao de eficacia e a 

súa resposta é moi apreciada polos diferentes operadores xurídicos. 

Non obstante, as diferenzas de xestión entre Administracións, a falla 

dunha normativa específica e as dificultades de dotación persoal e 

material interfiren de forma importante no seu desenvolvemento”. Xa 

dende as primeiras sesións de traballo en 2010, as comunidades 

dependentes do Ministerio de Xustiza comezaron demandando este 

servizo, chegando á conclusión de que un informe de valoración do 

risco de novas agresións e do risco vital é oportuno e viable.  

 

O Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) é un órgano da 

Administración de xustiza en Galicia, que ten por misión, dende a súa 

creación en maio de 2005, prestar asistencia técnica aos xulgados e 

fiscalías en materia de medicina forense. Integrado polo persoal médico 

forense e persoal técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de 
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Compostela e centros de traballo situados, ademais de nesta cidade, na 

Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Unhas das súas 

funcións é a valoración dos danos corporais que sexan obxecto de 

actuacións procesuais, o estudo e a emisión dos informes que lle sexan 

requiridos polas autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos 

medicolegais e a intervención de psicólogos no Servizo de Clínica, 

mais non recoñece as Unidades de Valoración Forense Integral con 

facultades para emitir un informe de valoración do risco de novas 

agresións e do risco vital nos casos de violencia machista. Cómpre dicir 

ademais que Galicia só publica datos e información sobre a actividade 

do Imelga, pero non desagregados respecto desta violencia nin, por 

suposto, da valoración do risco.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Está a cumprir o Goberno galego a Disposición adicional 2ª da Lei 

orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero? 
 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   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 01/08/2018 12:16:27 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 12:16:33 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 12:16:37 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 12:16:41 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 12:16:46 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

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

en Pleno. 

  

Estamos asistindo a unha chuvia continua de novas sobre a presenza  do anisakis 

no peixe fresco que se vende en Galicia, resulta cando menos curioso, observar 

como este tipo de información se repite de forma periódica, cando na realidade a 

situación non ten mudado en demasía nos últimos tempos, información ademais 

que obvia en moitos casos os procesos de cociñado que eliminan este parasito.  

Ademais da información, estase a crear unha alarma aparentemente interesada 

enmarcada na campaña de deterioro da imaxe do pescado fresco salvaxe en favor 

do consumo do peixe conxelado ou procedente da piscicultura industrial.  

Esta situación esta a provocar un descenso das vendas e dos prezos de 

determinadas especies sobre todo a pescada como denuncian os profesionais do 

sector, polo que compre unha actuación seria e determinada das administracións 

públicas, no sentido de completar a información que chega ao consumidor, así 

parece intencionada a omisión da falta de risco cando o peixe é cociñado a 

temperaturas superiores aos 60 graos, proceso que se da na maior parte das 

preparacións cociñadas do produto, como pode ser nos cociñados ao forno, a 

grella, cocido ou frito.  
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Neste sentido entendemos que a Consellería debe comezar canto antes unha 

campaña de información e defensa da calidade do produto fresco vendido nas 

lonxas galegas que inclúa información completa sobre os métodos para a 

eliminación do anisakis.  

Por todo o exposto as deputadas asinantes formulamos a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego iniciar algunha campaña para dar información 

completa sobre a situación e métodos para eliminar o parasito? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 01/08/2018 13:11:05 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 01/08/2018 13:11:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga, Luís Vilares Naveira, Luca Chao Pérez e Anxeles 

Cuña Bóveda, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de 

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

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Dentro do proceso de fomento da acumulación de capital emprendido pola 

administración autonómica nos últimos anos, asistimos á publicación da 

resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 

pasado 11 de xullo publicada no DOG do 17 do mesmo mes, onde se procede á 

contratación por procedemento aberto das concesións de servizos de 255 

cafeterías escolares para o curso 2018/2019.  

 

Este proceso contempla cando menos, dúas situacións que impiden, dificultan  e 

preocupan ao colectivo de autónomos e pequenos empresarios interesados na 

continuación ou nova explotación destes negocios, xa que a posibilidade de 

acumulación de sublotes (10 sublotes en A Coruña e Pontevedra e 4 en Lugo e 

Ourense), abre a posibilidade a que grandes empresas accedan aos lotes mais 

interesantes e rendibles economicamente, correspondentes aos centros cos mais 

alumnos, impedindo acceder a estes a empresas e autónomos mais modestos en 

termos económicos. Sobre toda pola posibilidade destes grandes compradores de 

ofrecer ofertas inaccesibles para eles, baseadas nas súas capacidades de compra.  
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Por outra banda a proposta esixe unha solvencia de  40.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de hasta 120 usuario, 60.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de hasta 250 usuarios e  80.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de 250 usuarios en adiante. Elemento que 

tamén dificulta a este tipo de emprendedores o acceso ao contrato.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Entende a Consellería que este modelo para a contratación da concesión de 

servizos para  as cafeterías escolares, garante a igualdade e oportunidade  de 

acceso aos autónomos e pequenas empresas do sector? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Santos Queiruga na data 01/08/2018 14:17:25 

 
Luis Villares Naveira na data 01/08/2018 14:17:34 

 
Luca Chao Pérez na data 01/08/2018 14:17:40 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 01/08/2018 14:17:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

No Consello da Xunta de Galicia desenvolvido o 19 de xullo de 2018 adoptáronse 

varios acordos para dar cumprimento ao establecido no Pacto local asinado o 20 de 

xaneiro de 2006 entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o 

Goberno autonómico. 

 

 

Os ditos acordos consisten na autorización da aceptación da cesión dos inmobles, a 

título gratuíto, dos centros de saúde por parte dos concellos de Catoira e Meis, na 

provincia de Pontevedra, e Cualedro e Porqueira, na provincia de Ourense, a favor do 

Servizo Galego de Saúde de Galicia, cun custo anual de mantemento estimado para a 

Xunta de Galicia de 94.026,29 euros. 

 

 

Na referencia publicada na web da Xunta de Galicia, sinálase que nas últimas semanas 

tamén se asumiron as cesións dos inmobles dos centros de saúde de Vimianzo, Paderne, 

Lestrobe, Tordoia, A Pastoriza, Baralla, Barreiros, Sober e O Rosal; así como a 

previsión da asunción nos vindeiros meses do de Mos, cun custo de mantemento anual 

estimado para a Xunta de Galicia de 701.769 euros. 

 

 

Na mesma referencia  indícase que a día de hoxe hai 81 centros cedidos á Xunta de 

Galicia no eido do pacto local. 

 

 

Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan preguntan o Goberno galego: 

 

 

En que estado de tramitación se atopa a cesión dos centros de saúde que a día de hoxe 

están pendentes de ser asumidos polo Sergas? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 09:46:09 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:46:17 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 09:46:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno. 

 

 

En xaneiro de 2006 a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e 

Provincias asinaran o Pacto local galego, pacto que contén unha serie de acordos, 

entre os que se encontra a asunción dos custos de mantemento dos centros de 

educación primaria de Galicia. 

 

 

Pasados máis de12 anos desde a sinatura deste pacto, as deputadas e o deputado 

que asinan  preguntan: 

 

 

Que previsión ten o Goberno galego para a  asunción dos custos de mantemento 

dos centros de educación primaria de Galicia sobre a base do establecido no 

Pacto local? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 09:47:11 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:47:19 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 09:47:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción 

Burgo López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno. 

 

 

Son varias as protestas que se veñen realizando por irregularidades e incidencia 

no servizo prestado pola empresa GENERAL DE SERVICIOS Y CONTRATAS 

REUNIDAS (Grupo GESCOR Catering) ao longo do curso 2017 – 2018, no 

CEIP Gándara Sofán de Carballo, tal e como nos comunican desde a  asociación 

de nais e pais Anpa RAIANTE. Así, sufríronse retrasos continuados no pago das 

nóminas ás traballadoras do comedor, incumpríndose deste xeito o compromiso 

adquirido no comezo do servizo, que establecía que sería o día 5 de cada mes. No 

mes de xullo incluso chegouse a cobrar unha vez rematado o servizo. Esta 

irregularidade repítese no resto dos centros que xestionou esta empresa na 

Comarca.  

 

 

Por outro lado, por parte dalgunhas familias que tiñan os pagos do servizo de 

comedor domiciliados, sufriron retrasos no cobro, e así en lugar de facerse 

mensualmente, chegou a facerse semestralmente, ou nun único movemento ao 

finalizar o curso, descolocando as previsións de tesourería das familias. Ao longo 

do curso as familias e a dirección do centro expresaron o seu malestar, pero non 

obtiveron resposta. Hai que engadir que as empresas de servizos técnicos tamén 

expresaron queixas polo retraso no cobro.  

 

 

Outra cuestión que preocupa enormemente é a carencia nos menús, reiteración 

dun ou varios ingredientes chegando incluso a repetir a mesma guarnición tres 

días seguidos, non variados nin equilibrados, que provocaron desmotivación nos 

nenos e nenas á hora do xantar. Tardouse case 2 meses en presentárense os 

menús ás familias coas especificacións das dietas dos usuarios do comedor con 

alerxias, intolerancias ou dietas brandas, e tampouco non se fixo en lingua 

galega. A isto  hai que sumarlle retrasos tamén na entrega de utensilios e material 

de menaxe e limpeza para o comedor, sendo moi escaso o número e tendo que 

aportar en máis dunha ocasión utensilios e material da propia Anpa; cuestións 

que claramente non atenden ás necesidades do servizo por parte de GESCOR. 
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Non cabe dúbida que se trata de demasiadas irregularidades e de diversa índole 

aínda que todas sumamente importantes, que afectan tanto ás familias, ás 

traballadoras, aos provedores e incluso á propia dirección do centro, repercutindo 

na deficiencia absoluta cara ás necesidades do servizo que se comprometeron a 

realizar.  

 

 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:  

 

 

Que valoración fai o Goberno galego das presuntas irregularidades que se están 

producindo no  CEIP Gándara Sofán de Carballo, en relación co servizo de 

comedor? 

 

Pazo do Parlamento,  31 de xullo de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 15:54:18 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/08/2018 15:54:30 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 15:54:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Xa cando se facían públicos os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) 

para Galicia, os socialistas alertabamos da perda no sector pesqueiro de 4.400 

persoas ocupadas entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro de 2018. Nun 

só ano reducíanse nun 21 %.  

 

 

Esta cuestión foi tratada na Comisión de Pesca pero por toda resposta, o Goberno 

indicou que se debe a un problema demográfico, obviando, deste xeito todo tipo 

de responsabilidades sobre a cuestión e incluso votando en contra da elaboración 

dun plan para reducir esta tendencia.   

 

 

Agora, acaban de se facer públicos os datos actualizados do segundo trimestre do 

ano, resultando para “Pesca e acuicultura”, un total de 14.200 persoas ocupadas, 

un 28 % menos respecto ao mesmo período do 2017. Trátase do valor máis baixo 

desde que existen datos rexistrados da EPA, que comezou no terceiro trimestre 

do ano 2009, onde se rexistraban un total de 23.800 persoas ocupadas no mar.  

 

 

É difícil mirar cara adiante, e pensar na garantía do relevo xeracional na 

actividade. O estudo recente elaborado pola consultora SINERXIA PLUS, 

denominado Enquisa sobre a situación sociolaboral  e de contratación no sector 

da pesca en Galicia, céntrase precisamente sobre esta cuestión e recolle o 

incremento das contratacións de persoas estranxeiras no mar. Así conclúe que, 

ante a dificultade para contratar persoas galegas, un de cada dous  armadores 

recoñecen que máis da metade do seu persoal está formado por persoas 

estranxeiras.   

 

 

Isto é unha realidade que temos en Galicia, resultado das políticas dun goberno, 

no que o PP hai moito tempo que abandonou o sector. Un goberno que no ano 

2017 executou unicamente un 37 % do programa 723A-Competitividade e 

mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura. 

113333



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 

 

Desde  o Grupo Socialista cremos que o Goberno debe analizar as causas do 

descenso constante no número de persoas ocupadas, para establecer unha 

proposta firme, de longo alcance, deixando a un lado as abordaxes ideolóxicas ou 

partidarias, e centrarse en obxectivos e instrumentos operativos que xeren 

acordos, os máximos posibles. É preciso comprometerse con medidas concretas e 

calendarizadas, con dotación de recursos e coa execución deles. 

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego dos datos publicados pola EPA en canto ao 

sector pesqueiro, que para o ano 2018  alcanzan os valores máis baixos desde que 

se elabora a enquisa? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 02/08/2018 09:54:40 
 

Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 09:54:50 
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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 Pleno. 

 

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 a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 09:59:49 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 09:59:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Abel Losada Álvarez, 

José Manuel Pérez Seco e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputados 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

Existe preocupación entre os veciños e veciñas dos concellos de Melón, 

Carballeda de Avia e Ribadavia, pola posibilidade de que comece a actividade 

de extracción de granito na canteira de "Man de Moura", situada no lugar de 

Franqueirán (Ourense), debido ao anuncio da intención da empresa que ten a 

concesión para a explotación mineira, de iniciar a súa actividade a través dos 

trámites cos tres concellos afectados. Un proxecto outorgado no ano 1997 (o 10 

de xullo de 1997 publicábase no DOG a Resolución do 3 de xuño de 1997, da 

Dirección Xeral de Industria, pola que se outorgaban dúas concesións de 

explotación, entre as que figuraba a de Man de Moura número 4553.1 coa 

seguinte descrición con expresión do nome, número, cuadrículas mineiras, 

recurso, termos municipais, data de outorgamento e data de declaración de 

impacto ambiental (D.I.) : Man de Moura.-4553.1; 2; sección C; Ribadavia e 

Carballeda de Avia; 28-4-97; 1-10-97 (D.I.)), a pesares de que 21 anos despois, 

aínda non se puxo en marcha.  

 

A preocupación vén motivada polo obsoleto estudo de impacto ambiental que o 

ampara, polas afeccións que pode ter nos xacementos arqueolóxicos próximos, e 

mesmo polos impactos nos manantiais que abastecen de auga ás parroquias de 

Barcia e Ibia.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a intención da empresa que ten a concesión 

para a explotación mineira de “Man de Moura” de iniciar a súa actividade? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Abel Losada Álvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

   Patricia Vilán Lorenzo 

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

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:00:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2018 10:00:45 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/08/2018 10:00:50 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/08/2018 10:00:55 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2018 10:01:01 

 

113338



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

En data 2 de novembro de 2017, a Axencia Galega de Infraestruturas 

aprobou, con base na Estratexia en materia de mobilidade alternativa de 

Galicia, o documento Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de 

Ourense e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa), en 

que unha das sendas propostas era un itinerario peonil e ciclista na OU-

402, que agora se desenvolve mediante o proxecto construtivo 

Itinerario peonil e ciclista na OU-402, treito Reza. Punto quilométrico 

1+090 - 3+780, clave OU/16/270.06. 

 

Este proxecto ten por obxecto a creación dun itinerario mixto peonil e 

ciclista pola marxe dereita da estrada OU-402, desde o punto 

quilométrico 1+090 ata o aparcadoiro situado no punto quilométrico 

3+290, retomando posteriormente o itinerario no treito da marxe dereita 

do río Miño. A largura da senda proxectada será variable en función do 

espazo dispoñible, manterá sempre unha largura mínima de 1,80 metros 

e irá separada da calzada por un bordo delimitador. O pavimento que se 

empregará será de formigón, e no último treito (zona das termas de 

Outariz) será fotoluminiscente. Nos itinerarios proxectados, ademais 

das actuacións de pavimentación, inclúese a execución do sistema de 

drenaxe de augas pluviais e a reposición daqueles servizos afectados 

pola execución das obras. 

 

O 4 de abril publicábase no DOG o ANUNCIO do 21 de marzo de 2018 

polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de 

construción do itinerario peonil e ciclista na OU-402, treito Reza, onde 

se reflectía que o fin do prazo de exposición pública remata o 18 de 

maio, é dicir de 30 días hábiles dende o 5 de abril. 

 

O devandito proxecto non contou coa participación efectiva da 

veciñanza, e nun primeiro momento souberon do mesmo a través dos 
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medios de comunicación. Dende entón, os veciños e veciñas de Reza, 

moitos deles persoas maiores, están preocupados polas consecuencias 

que a construción desta senda ciclista e peonil terá sobre os terreos das 

súas vivendas, pois segundo se reflicte no propio proxecto, discorre 

paralela ás mesmas, ademais do risco que suporía para a seguridade dos 

veciños e veciñas, así como dos ciclistas e peóns porque a zona pola 

que discorrería obrigaría a circular pola OU-402 de forma retardada.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do proxecto construtivo do 

itinerario peonil e ciclista na OU-402, treito Reza? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:01:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2018 10:01:41 

 
María Luisa Pierres López na data 02/08/2018 10:01:47 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2018 10:01:52 
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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 Pleno. 

 

Nestes últimos anos o Goberno galego está a reducir de persoal nos 

centros de atención primaria na nosa comunidade autónoma, a través da 

amortización de prazas, ou a non substitución de baixas por 

enfermidade. 

 

No Centro de Saúde de Toén(Ourense) traballaban ata o de agora dous 

enfermeiros. Trala xubilación dun deles, a Xunta de Galicia decidiu que 

a partires do 14 de maio só preste este servizo unha persoa, 

amortizando a outra praza, o que xerará unha perda de calidade no 

servizo  provocada por unha sobrecarga de traballo, e merma na 

atención aos pacientes polo xustificado número de citas, extracción 

para analíticas... e atención domiciliaria nun concello de 2.500 

habitantes que conta cunha elevada dispersión de poboación. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que decidiu a Xunta de Galicia reducir o número de prazas de 

enfermería no Centro de Saúde de Toén (Ourense)? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:04:59 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 10:05:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Os veciños e veciñas da contorna da estación de autobuses de Ourense, a 

través da Asociación de Veciños “As Termas”, amosaron en numerosas 

ocasións a súa preocupación a medida que avanza o proxecto de traslado da 

mesma á futura Estación Intermodal do AVE, polo destino do futuro do 

solar no que se sitúa na actualidade esta infraestrutura. 

 

Na zona da estación de autobuses residen preto de 1.000 persoas, nos 

bloques de vivendas sociais situadas ao lado da estación, que se verán 

afectadas de xeito directo polos usos urbanísticos que se prevén para o 

desenvolvemento da zona. 

 

Antes da construción no seu día da actual estación de autobuses de 

Ourense, procedeuse á sinatura dun contrato de cesión do solar por parte do 

promotor das vivendas sociais da zona ao Concello de Ourense 

establecendo como uso para o solar precisamente o de ser a central de 

conexión de liñas de autobuses que ata o de agora coñecemos, xestionado 

na actualidade pola Xunta de Galicia. 

 

No novo PXOU, a zona actualmente ocupada pola estación de autobuses, 

recóllese como Zona Verde / Espazo Libre, polo cal permitiría sen ter que 

executar ningún tipo de modificación urbanística ou de uso, a execución 

dun proxecto redactado a efectos de construír un parque público para uso e 

desfrute dos veciños da zona, que sexa complementario aos existentes na 

zona (Parque do Peco e Traseiras do Centro Cívico da Ponche, Parque de 

San Rosendo, Parque de Xesús Pousa, etc.) e que poida estar dotado de 

zonas novidosas e de esparexemento para a veciñanza do barrio, e por 

extensión de toda a cidade. 

 

No Pleno do Concello de Ourense celebrado o 3 de xuño de 2016, 

acordouse por unanimidade unha moción do Grupo Socialista no que se 
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“instaba ao Goberno municipal a que proceda a solicitar á maior brevidade 

posible informes técnicos e xurídicos necesarios para a revisión e redacción 

dun novo contrato de cesión coa persoa ou entidade xurídica que represente 

os dereitos de cesión sobre os terreos anteriormente sinalados, co fin de 

que, unha vez trasladada a actual estación de autobuses, se poida 

materializar unha nova cesión para a construción dun parque público nese 

contorna. Así como no que se “instaba ao Goberno municipal a que 

consensuara cos grupos municipais representados na corporación, técnicos, 

e funcionarios da Concellería de Medio Ambiente, e representantes 

veciñais do Barrio do Pino, ideas e propostas co fin de encargar un 

proxecto integral e adaptado ás necesidades da zona, para a construción do 

novo parque público non barrio”. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

A que uso ten previsto dedicar no futuro a Xunta de Galicia os terreos nos 

que na actualidade se atopa a estación de autobuses de Ourense, cando se 

produza o traslado da mesma á futura Estación Intermodal do AVE? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:05:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2018 10:05:49 

 
María Luisa Pierres López na data 02/08/2018 10:05:55 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2018 10:05:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A situación da atención á discapacidade e á dependencia en Galicia 

están a sufrir un gran deterioro derivado das políticas de retallos e 

desatención da Xunta de Galicia, ademais das insufribles listas de 

espera, do limbo da dependencia, este ámbito é mostra tamén das 

disfuncións territoriais e da marxinación que sofre a provincia de 

Ourense. 

 

A Plataforma PROCAPOURENSE (Centro de Atención a Persoas con 

Diversidade Funcional), composta polos pais e nais de nenos e nenas 

con discapacidade, ANPA do CEE Miño, e unha amplísima 

representación de organizacións políticas, sindicais, e sociais da 

provincia de Ourense, leva tempo poñendo en evidencia unha destas 

discriminacións, evidenciando a falla de infraestruturas públicas non 

concertadas na provincia que permitan a continuidade na atención das 

persoas con discapacidade a partir dos 21 anos atendidas nese centro ou 

en calquera outro da provincia.  

 

Ourense é a única provincia que non dispón dun espazo destas 

características, xa que en Lugo hai un centro en Sarria con 120 prazas, 

Pontevedra dispón dun en Redondela co mesmo número de prazas, e a 

provincia da Coruña tamén conta cun centro público para que estas 

persoas poidan continuar coa súa formación e mellora da saúde. Que 

Ourense non dispoña dun centro destas características supón auténticos 

dramas familiares ao ter que separar centos de quilómetros ás nais e 

pais dos seus fillos e fillas, e vulnera o dereito a decidir das familias, 

polo que compre dar unha solución áxil e axeitada a esta situación tal 

como demanda dita Plataforma cidadá.  

 

Ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións autonómicas 

celebradas o 25 de setembro do 2016, a Xunta de Galicia anunciaba o 
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seu compromiso para poñer un marcha un centro público en Ourense 

para a continuidade na atención das persoas con discapacidade a partir 

dos 21 anos, sen facer ningún tipo de concreción a respecto de cando se 

construirá o mesmo, o número de prazas do que disporá, e se os 

servizos que se presten no mesmo serán todos de titularidade pública.  

Tralas protestas, non soamente das nais e pais e de toda a esta 

plataforma cidadá senón tamén de milleiros de ourensáns e ourensás 

que saíron as rúas para reclamar a Xunta de Galicia que cumprira os 

seus compromisos, a Consellería de Política Social mudaba a posible 

situación do mesmo. Dende o Goberno galego anunciábase que o 

Centro de Atención a Persoas con Discapacidade maiores de 21 anos, 

CAPD de Ourense, se construiría nun solar de 4600 metros cadrados 

cedido polo Concello de Ourense, situado no barrio de Barrocás. 

 

Pasados máis de catro meses dende deste anuncio, e ante a falla de 

novas ao respecto, dende o Grupo Socialista amosamos a nosa 

preocupación polos graves prexuízos que o retraso desta obra podería 

causar ás familias que levan anos esperando a que o goberno galego 

cubra o déficit que supón para a provincia de Ourense o ser a única das 

catro galegas que non dispón dun centro destas características. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando estima o Goberno galego que poderá estar en funcionamento 

esta infraestrutura? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:06:38 
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Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2018 10:06:44 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 10:06:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Segundo os datos do INE de 2016, Ourense lidera en Galicia a taxa de 

mortaldade por infarto de miocardio por cada 100.000 habitantes, cunha 

porcentaxe do 59,7. Ademais, esta cifra sitúa á provincia 27 puntos por 

riba da media estatal. Na actualidade o servizo de hemodinámica do 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense soamente está 

dispoñible en horario de 8:00 a 15:00 horas de luns a venres, o que 

provoca centos de traslados ao complexo hospitalario de Vigo, o centro 

de referencia cando o servizo non está activo. 

 

Nos infartos é fundamental unha atención inmediata e os traslados 

provocan o aumento do tempo de agarda e a redución das posibilidades 

de supervivencia. En Ourense, de media, tardan por exemplo 1 hora 

máis na apertura da arteria causante do infarto que en Santiago de 

Compostela, o que supón dende o punto de vista do grupo socialista 

unha vulneración dos principios de equidade e seguridade dos e das 

pacientes. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera necesario a Xunta de Galicia ampliar o servizo de 

hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 

para que o servizo se preste as 24 horas? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández    

   Julio Torrado Quintela 
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Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2018 10:07:24 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2018 10:07:29 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 10:07:33 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O 23 de novembro de 2016, o Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo ditou a 

sentenza n.º 389 contra unha Resolución da Dirección Xeral de Política Social 

(do 23 de novembro de 2015) na que se informaba a unha persoa perceptora de 

RISGA de que dispuña de 6 meses de prazo para constituír un fogar 

independente e que no caso contrario se procedería a retirarlle a RISGA, pois 

compartía domicilio con outra persoa perceptora. Ante esta situación, a persoa 

reclamou para pedir que se anulara dita resolución, reclamación á que dá a razón 

o Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo na citada sentenza. 

 

Así, a sentenza recoñece a RISGA como dereito subxectivo que é (artigo 6.2. da 

Lei de Inclusión Social), pero que non queda especificamente claro no artigo 11 

de dita lei; ademais, a sentenza vén a cuestionar o criterio da Xunta de equiparar 

domicilio a unidade familiar, a pesares de ser coñecedora de que, en moitos 

casos, nunha mesma vivenda conviven, por razóns de aforro económico, varias 

persoas en situación de exclusión social sen relación algunha de parentesco ou 

vínculo por matrimonio. 

 

A sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo é clara no 

sentido de recoñecer que unha persoa perceptora de RISGA pode seguir 

cobrando a prestación ao convivir con outra persoa perceptora, se ambas non 

teñen relación familiar. O ditame destaca que o propio artigo 11 da Lei de 
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Inclusión Social define o concepto de unidade de convivencia como “o conxunto 

de persoas que convivan no mesmo domicilio e manteñan con respecto á persoa 

solicitante un vínculo por matrimonio ou análoga relación estable...”, facendo 

fincapé en que a conxunción “e” obriga a que concorra unha “específica relación 

persoal”, que neste caso non se daba. 

 

Aínda que a sentenza daba a razón á persoa demandante, a Xunta obrigouna a 

mudar de domicilio para poder seguir cobrando a RISGA, denegando a 

reclamación que a persoa presentara. Ao trasladarse de vivenda, a persoa en 

cuestión pasou a pagar 280 € polo alugueiro, fronte aos 149 € que pagaba na 

vivenda anterior.  

 

Ante esta situación, a persoa á que se lle obrigou a mudar de vivenda presentou 

unha nova reclamación, solicitando á Xunta unha indemnización por prexuízos 

económicos, danos físicos (cervicalxia dorsal que precisou rehabilitación) e 

morais (agravamento do trastorno depresivo que padecía a demandante) 

ocasionados pola obrigación de cambiar de casa, reclamación que atendeu o 

Xulgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo, tendo a Xunta que aboar 

3.017 € á demandante. 

 

O ditame do Xulgado declara que a Xunta ten responsabilidade patrimonial no 

caso, pois a súa decisión orixinou danos e prexuízos á demandante,  “que non tiña 

o deber xurídico de soportalos”.  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte pregunta: 
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- Non considera a Xunta que incorreu nun caso grave de violencia institucional 

contra unha persoa vulnerable? 

 

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 02/08/2018 09:51:19 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

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

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

 

Nos últimos tempos sucedéronse conflitos sociais polos proxectos de instalacións 

de valorización ou vertedoiros de residuos industriais en varios lugares de Galiza 

como en Santa Icía, Arteixo, Lousame, Teo ou Coristanco, e pola xestión de 

vertedoiros existentes pola súa afección medioambiental e social. 

No Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza indícase unha serie de 

criterios de selección de emprazamentos que se deben de cumprir, pero que non 

se están a cumprir, nomeadamente os criterios para a ubicación das instalacións. 

Entre os criterios sinalados están a calidade das vías de comunicación, os 

accesos, e o feito de que “prioritariamente” as instalacións de valorización de 

residuos se situaran preferentemente en solo industrial. 

Só de non ser posible a implantación nun solo industrial próximo aos centros 

produtores serán autorizables noutras categorías de solo. 

A realidade é que as empresas están a buscar prioritariamente emprazamentos en 

terreos clasificados como solo rústico na maioría dos casos, polas vantaxes 

económicas que iso supón, deixando de lado os criterios ambientais e de afección 

á vida das persoas. 

O primeiro principio reitor que se sinala no PRIG é a protección da saúde 

humana e o medio, principio fundamental, que pretende garantir a non xeración 
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de riscos para auga , o aire, ou o solo, nin para a fauna e a flora, non se causarán 

incomodidades por ruído ou olores e tampouco se atentará contra paisaxes nin 

lugares de interese legalmente protexidos. 

Na diagnose da situación actual do plan xa se sinalaba que en Galiza hai 

suficiente capacidade de tratamento para a actual produción de residuos, que 

xunto co obxectivo de reducir a súa produción no futuro debe de facernos chegar 

á conclusión de que a política a desenvolver debe de ser moi restritiva na 

selección da ubicación das instalacións de valorización ou eliminación de 

residuos industriais. 

Nunca debe de primar o interese económico da empresa diante da necesidade de 

conservación dos valores ambientais ou da saúde das persoas. 

Por todo isto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno: 

 

- Ten previsto o Goberno galego promover as modificacións lexislativas e 

normativas necesarias para que verdadeiramente se cumpran os principios 

expresados no PRIG e se eviten danos ao medio ambiente ou á saúde das persoas 

por un mala ubicación das instalacións de tratamento de residuos? 

 

 Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sanchez García 

   Marcos Cal Ogando 

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

 

Antón Sánchez García na data 02/08/2018 10:27:09 

 

Marcos Cal Ogando na data 02/08/2018 10:27:15 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

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

 

En numerosas ocasións temos denunciado a opacidade tanto económica como 

organizativa das entidades vinculadas ao Servizo Galego de Saúde, partida 

emenda ano tras ano nos orzamentos, entendendo que deberían ser asumidos 

progresivamente polo sistema público.  

No último informe de fiscalización do Consello de Contas, este reitera 

novamente a opacidade tanto das axencias como das fundacións, considerando 

óptima a súa integración no sistema público. Unha política totalmente contraria a 

que está a realizar a Xunta de Galicia, creando novos entes de estruturas 

empresariais.  

Destaca o Consello de contas no seu informe, que no caso por exemplo de 

axencias como a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento ou a Axencia 

Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, non foron facilitados os documentos 

necesarios para a súa fiscalización, tales como as encomendas de xestión ou os 

contratos que regulan a relación destes entes coa Consellería.  

As portas xiratorias creadas a través de estruturas clientelares que soporta estas 

axencias, son de sobra coñecidas no caso de Galaria, no que a ex conselleira de 

sanidade cesada, Rocío Mosquera, rematou por ser a xestora dos propios 

contratos que asinaba como conselleira. Neste caso en concreto, o Consello de 

Contas observa que as prestacións encomendadas a dita entidade, figuran nun 

contrato-programa mediante asignación de importes globais dos que non é 
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posible recoñecer a estrutura de costes que xustifiquen os valores asociados a 

cada servizo.  

En conclusións do propio organismo, estas axencias e fundacións, deberían ser 

integradas no sistema público e dar rendición das súas contas, xa que se 

configuran mediante contratos de xestión obsoletos.  

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

- Cal é o motivo de non ter facilitado os documentos relacionados coas 

encomendas de xestión e contratos que regulan a relación destas coa 

Consellería?  

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:02:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

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

 

Os datos e as conclusión do informe de fiscalización do Consello de Contas en 

relación á farmacia hospitalaria durante os exercicios de 2014 a 2016, resulta moi 

preocupante, non só en relación ao aumento progresivo do mesmo na totalidade 

de gasto que representa, si non especialmente, en relación aos procedementos de 

adquisición e a estrutura orzamentaria, caracterizados por unha gran opacidade. 

En relación á estrutura orzamentaria, esta non permite coñecer os diferentes 

compoñentes do gasto farmacéutico, que durante o debate orzamentario no 

Parlamento, tampouco é explicado cando se pregunta por este extremo, situación 

que impide analizar os aspectos tanto cuantitativos como cualitativos do mesmo.  

Respecto á adquisición de medicamentos, as compras directas de produtos 

farmacéuticos representan un 96%, circunstancias que dificultan a aplicación dos 

trámites previstos na normativa reguladora dos contratos do sector público, 

concluíndo o propio Consello, que o sistema empregado, “non aporta 

transparencia nin garante o mantemento dos prezos nin do resto del condicións 

de subministro”, carecendo ademais dunha sistematización da documentación e 

incorrendo con frecuencia nunha fragmentación das compras referidas a un 

mesmo obxecto contractual. 

En definitiva, son varias as recomendacións que se realizan para a mellora dun 

servizo que supón unha parte moi importante do orzamento en materia sanitaria e 
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que ademais atopase altamente influenciada e dependente dun dos maiores 

grupos de presión como é o das multinacionais farmacéuticas.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

 

- Cales son as medidas que vai a levar a cabo o Goberno para aplicar as 

recomendacións do informe?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:16:34 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

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

 

Os datos e as conclusión do informe de fiscalización do Consello de Contas en 

relación á farmacia hospitalaria durante os exercicios de 2014 a 2016, resulta moi 

preocupante, non só en relación ao aumento progresivo do mesmo na totalidade 

de gasto que representa, si non especialmente, en relación aos procedementos de 

adquisición e a estrutura orzamentaria, caracterizados por unha gran opacidade. 

En relación á estrutura orzamentaria, esta non permite coñecer os diferentes 

compoñentes do gasto farmacéutico, que durante o debate orzamentario no 

Parlamento, tampouco é explicado cando se pregunta por este extremo, situación 

que impide analizar os aspectos tanto cuantitativos como cualitativos do mesmo.  

Respecto á adquisición de medicamentos, as compras directas de produtos 

farmacéuticos representan un 96%, circunstancias que dificultan a aplicación dos 

trámites previstos na normativa reguladora dos contratos do sector público, 

concluíndo o propio Consello, que o sistema empregado, “non aporta 

transparencia nin garante o mantemento dos prezos nin do resto del condicións 

de subministro”, carecendo ademais dunha sistematización da documentación e 

incorrendo con frecuencia nunha fragmentación das compras referidas a un 

mesmo obxecto contractual. 

En definitiva, son varias as recomendacións que se realizan para a mellora dun 

servizo que supón unha parte moi importante do orzamento en materia sanitaria e 
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que ademais atopase altamente influenciada e dependente dun dos maiores 

grupos de presión como é o das multinacionais farmacéuticas.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

 

- Ten pensado o Goberno realizar investimento público en I+D+i para non 

ter que depender totalmente das grandes multinacionais?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:14:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do Goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza é máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político; feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

máis baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a máis reducida dende o 2005 (53%), hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social creceron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0.9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra o debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o Emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistrados en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Que vai facer o Goberno galego para reducir a rotación e a temporalidade 

do mercado laboral galego e incrementar o peso dos salarios sobre o 

conxunto da renda? 

  

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:14:19 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:14:29 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:14:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

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

 

Na publicación do último informe de fiscalización do Consello de Contas á 

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, seguen a aparecer as mesmas eivas 

detectadas en anos anteriores, que lonxe de ser corrixidas e aplicadas as 

recomendacións do Consello, van a peor.  

Este é o caso da actividade concertada, que pese ás mentiras que constantemente 

traslada o Goberno en relación á redución do gasto nesta partida, o Consello de 

Contas conclúe, que o gasto orzamentario no 2016, incrementouse en 225,519 

millóns de euros respecto ao exercicio anterior.  

O incremento das partidas, ten máis gravidade, cando é analizado conxuntamente 

co carácter estrutural da privatización, extremo totalmente contrario ao 

imperativo legal e que constantemente o Consello de Contas destaca nos seus 

informes, cunha especial mención ao que denomina “concerto singular con 

Povisa” que representa un 39% do total do gasto da actividade concertada.  

Nesta lexislatura, estamos asistindo a novas privatizacións directas de servizos 

sanitarios, como é o caso do convenio marco no CHUAC, que supón un novo 

ataque á Sanidade Pública en beneficio do negocio á privada.  

Por todo o anterior este Grupo Parlamentario presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno:  
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- Cal é o motivos polo que non se levan a cabo as recomendacións realizas ano 

tras ano nos informes de fiscalización do Consello de Contas?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:35:40 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

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

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

 

Na publicación do último informe de fiscalización do Consello de Contas á 

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, seguen a aparecer as mesmas eivas 

detectadas en anos anteriores, que lonxe de ser corrixidas e aplicadas as 

recomendacións do Consello, van a peor.  

Este é o caso da actividade concertada, que pese ás mentiras que constantemente 

traslada o Goberno en relación á redución do gasto nesta partida, o Consello de 

Contas conclúe, que o gasto orzamentario no 2016, incrementouse en 225,519 

millóns de euros respecto ao exercicio anterior.  

O incremento das partidas, ten máis gravidade, cando é analizado conxuntamente 

co carácter estrutural da privatización, extremo totalmente contrario ao 

imperativo legal e que constantemente o Consello de Contas destaca nos seus 

informes, cunha especial mención ao que denomina “concerto singular con 

Povisa” que representa un 39% do total do gasto da actividade concertada.  

Nesta lexislatura, estamos asistindo a novas privatizacións directas de servizos 

sanitarios, como é o caso do convenio marco no CHUAC, que supón un novo 

ataque á Sanidade Pública en beneficio do negocio á privada.  

Por todo o anterior este Grupo Parlamentario presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno:  
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- Cales son os argumentos do Goberno para xustificar o aumento da privatización 

de servizos sanitarios?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:36:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Maria Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte  pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020 elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral da Igualdade, dependente 

da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

 

Nesta iniciativa indícase que se trata de inverter a tendencia existente nos últimos 

anos, nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e dos 

estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos. 

 

 

Inspirado en catro principios (transversalidade, sociedade igualitaria, Obxectivo 

“violencia 0 nas aulas e na sociedade” e inclusión e integración da diversidade) , 

establece seis eixes: 

  

 

1º)  Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas 

dinámicas educativas. 

 

 

2º)  Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo 

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, 

desde a liberdade e diversidade de opcións. 

 

 

3º)  Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir 

que a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa 

diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero, 

lingüística,…). 

 

 

4º) Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables 

e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de 

xénero, sexual, e afectiva. 
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5º) Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no 

exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que 

sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para 

todos os membros da comunidade. 

 

 

6º)  Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de 

xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con 

especial atención á prevención e compensación de situacións de discriminación 

múltiple. 

 

 

Cada un destes eixes ten asociados unha serie de obxectivos que se acadan con 

medidas: son 27 as que prevé o plan, algunha das cales aplícase a varios 

obxectivos. 

 

 

Como é lóxico, prevese un sistema de seguimento e avaliación a través dun 

sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas 

que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de 

identificar aqueles aspectos nos que é necesario incidir para acadar unha 

educación igualitaria. 

 

 

Este Grupo Parlamentario presentou diversas iniciativas para coñecer a 

avaliación do plan no seu primeiro curso de implantación (2016-2017) que, no 

caso da proposición non de lei en pleno, foi rexeitada pola maioría absoluta do 

Partido Popular, co incoherente argumento de que a avaliación se realizaría ao 

remate do plan, eliminado deste xeito a necesidade da máis que acreditada 

conveniencia de levar a cabo a avaliación de implementación como procede en 

calquera política pública. 

 

 

Considerando que o horizonte temporal que comprende a vixencia deste I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia son os cursos 

académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que, aos efectos 

que nos ocupan, son dous cursos completos os que leva implementándose o plan 

(á metade da súa duración).  

 

Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan: 
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Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  dos 

resultados acadados ata este momento na aplicación do I Plan de actuacións para a 

igualdade nos centros educativos de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/08/2018 13:42:07 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 02/08/2018 13:42:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Luis Manuel Álvarez Martínez e María 

Concepción Burgo López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

 

Os centros escolares CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, CEIP 

Bergantiños e CEIP Gándara Sofán de Carballo e os CEIP Joaquín Rodríguez 

Otero e CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños atópanse no denominado 

como Lote 3 da adxudicación de comedores escolares. 

 

 

O dito servizo foi adxudicado á empresa General de Servicios y Contratas 

Reunidas, SA (GESCOR), que elabora os menús para estes cinco centros na 

cociña do CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro, un total de 342 menús, dos 

que 67 menús son para servir e consumir no mesmo centro escolar e os outros 

275 para transportar, servir e consumir nos outros catro centros. 

 

 

Durante este curso escolar houbo varias deficiencias no servizo que foron 

detectadas e comunicadas á empresa, sendo a maioría delas corrixidas, 

persistindo algunhas que se consideran de moita importancia: 

 

 

Falta de pago a provedores da zona, na súa maioría pequenas empresas, que non 

teñen capacidade para manter retrasos no cobro das facturas, algunhas de máis de 

catro meses. 

 

 

A facturación do servizo de comedor aos pais e nais non se realizou 

mensualmente, acumulándose no último período seis meses, o que supuxo un 

inconveniente importante para as familias que tiveron que aboar por xunto estes 

recibos. 

 

 

Os pais e as nais deste centro escolar manifestaron a súa conformidade cos 

menús que se proporcionan, así como coa cantidade de comida por menú. Non 

obstante, solicitan que se muden algunhas prácticas habituais como que os menús 

aprobados pola Consellería contemplen o feito de non repetir na mesma semana 
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ingredientes concretos, como arroces …, que no presente curso resultaron 

excesivamente insistentes, así como menús moi pouco atractivos para os nenos e 

nenas dos nosos centros galegos (salmorexo, salmonetes) que poden ser 

substituídos, con facilidade, por outros menús. 

 

 

Á vista destes datos, e tendo en conta que dentro dun mes comeza o novo curso 

escolar e, polo tanto o servizo complementario de comedor, as deputadas e o 

deputado que asinan preguntan: 

 

 
Que valoración fai a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria sobre estes 

feitos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 09:25:10 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/08/2018 09:25:18 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 03/08/2018 09:25:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, 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 Pleno. 

 

Fai tan só un día, que a cadea francesa de supermercados, Carrefour, 

vén de retirar unha campaña  que xa difundira nestes días en varios 

establecementos de Arxentina e  con motivo do 'Día do Neno'. 

 

Unha campaña na que nun mesmo cartel aparece un neno xogando cun 

tele dirixido, e unha nena cunha cociña de xoguete de color rosa. A 

maiores a lenda que acompaña as imaxes relaciona ao neno coa “C, de 

campión”, e a nena coa “C, de cociñeira”. 

 

Esta campaña tense coñecido internacionalmente e desatado as 

protestas desde moitas partes do mundo, polo claro mensaxe sexista e 

de fomento dos estereotipos. 

 

Na propia Comisión para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres do 

Parlamento de Galicia, tense manifestado en diversas ocasións e por 

parte de moitas e moitas das persoas ponentes, do importante que é 

traballar desde a educación para mudar a transmisión dos estereotipos 

entre homes e mulleres. E esta campaña vén a demostrar que a 

publicidade e empresas teñen un papel tamén fundamental na 

transmisión destes estereotipos. Unha responsabilidade social que non 

poden obviar. O interese de incrementar as ventas, en definitiva, o 

económico, non pode estar por riba da defensa dun dereito tan 

fundamental como é o de igualdade. 

 

Por iso parece fundamental a defensa que a administración, no seu 

papel de velar polo cumprimento dos dereitos e deberes, ten que 

exercer. 
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A nivel internacional a empresa francesa xa ten pedido desculpas, 

alegando a un erro, o caso da campaña levada a cabo en Arxentina. 

 

A empresa  Carrefour e a Xunta de Galicia veñen de asinar un convenio 

de colaboración o pasado mes de maio, no que a cadea de 

supermercados adhírese ó programa de axudas que a Xunta de Galicia 

pon a disposición das familias galegas titulares da Tarxeta Benvida. 

 

Coñecedores de que a polémica campaña ten acontecido noutro país, 

pero sabendo que si teñen acontecido casos similares con moitas 

empresas no ámbito nacional ou autonómico, o Grupo Parlamentario 

Socialista considera  apropiado reflexionar sobre cales son as cautelas e 

vixilancia da Administración galega neste tipo de casos. 

 

No Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción 

da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas 

políticas de emprego, se establece, no seu artigo 21,  a Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade. Esta marca é un distintivo a través do cal a 

Xunta de Galicia recoñece a aquelas empresas que destacan na 

aplicación das políticas sustentadas no impulso do principio de 

igualdade. No artigo 23 se valoran os parámetros de cumprimento de 

igualdade dunha empresa, de cara á consecución da Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade, e no seu punto 5, se valora expresamente a 

publicidade non sexista dos produtos e servicios da empresa, 

correspondendo o 10 á valoración da publicidade como transmisora 

dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos 

homes na sociedade, utilizando linguaxe e imaxes non sexistas, e 

reflectindo axeitadamente a presenza das mulleres nos distintos 

ámbitos.  

 

A realidade é que desde a posta en marcha da lei a Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade, o case inexistente número de empresas con 

este distintivo amosa o insuficiente fomento do mesmo e polo tanto do 

impulso á implicación das empresas no cumprimento das leis de 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Dende a súa posta en marcha, cantas foron as empresas galegas 

merecedoras da Marca Galega de Excelencia en Igualdade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 03/08/2018 09:39:47 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/08/2018 09:39:54 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 09:39:59 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 09:40:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, coa 

finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da Comunidade 

Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e capacidade de cooperación 

con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime 

financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de 

outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O Consello de Contas de 

Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das contas do sector público autonómico 

galego, ocupa unha posición especialmente relevante no tecido institucional da Comunidade 

Autónoma. Creado no propio Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, 

desenvolvido por unha das primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de Contas se 

puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento da sociedade galega pola 

súa continuada contribución, a través dos sucesivos informes presentados ao Parlamento, á 

mellora da xestión dos recursos públicos administrados polo sector público autonómico”. 
 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de Contas, como 

órgano de fiscalización externa das contas e da xestión económico-financeira e contable, 

exercerá a súa función en relación coa execución dos programas de ingresos e gastos do sector 

público da Comunidade Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
 

 

No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os que se 

inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia do 

ano 2016. 

 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das recomendacións 

feitas ano tras ano sobre liquidación e xestión orzamentaria:  
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“3.5. As necesidades atendidas co Fondo de continxencia deben responder estritamente ao 

carácter de imprevistas e non discrecionais, como esixe a LOEOSF. Con esta finalidade, sería 

recomendable determinar normativamente os supostos de aplicación e a súa dotación anual”. 

 

 

Por iso a deputada e os deputados que asinan  preguntan: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado da 

recomendación do Consello de Contas en canto ao emprego do Fondo de Continxencia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 13:28:58 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 13:29:04 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 13:29:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa mesa a seguinte pregunta para a súa  resposta oral en Pleno. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, coa 

finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da Comunidade 

Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e capacidade de cooperación 

con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime 

financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de 

outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O Consello de Contas de 

Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das contas do sector público 

autonómico galego, ocupa unha posición especialmente relevante no tecido institucional 

da Comunidade Autónoma. Creado no propio Estatuto de autonomía de Galicia, no seu 

artigo 53.2, desenvolvido por unha das primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o 

Consello de Contas se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido 

recoñecemento da sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos 

sucesivos informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos 

públicos administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de Contas, como 

órgano de fiscalización externa das contas e da xestión económico-financeira e 

contable, exercerá a súa función en relación coa execución dos programas de ingresos 

e gastos do sector público da Comunidade Autónoma e asesorará o Parlamento de 

Galicia en materia económico-financeira”. 

 

 

Neste mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os que se 

inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia do 

ano 2016. 
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No apartado de recomendacións, o Consello de Contas manifesta literalmente:  

 

“RECOMENDACIÓNS 

 

III.1. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS DO INFORME DO EXERCICIO 

2015 

 

3.1. En relación coas medidas adoptadas pola Comunidade Autónoma para o 

cumprimento das recomendacións formuladas no Informe de fiscalización do exercicio 

2015, ponse de manifesto que, en xeral, non se apreciaron avances salientables, polo 

que, á vista do seu insuficiente grao de implantación, van ser reiteradas no presente 

informe. 

 

Á vista desta recomendación reiterada polo Consello de Contas ano tras ano nos 

informes de fiscalización da Conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a 

deputada e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado por parte da 

Xunta de Galicia das recomendacións do Consello de Contas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 13:44:06 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 13:44:13 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 13:44:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín 

Losada Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, 

coa finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da 

Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e 

capacidade de cooperación con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da 

Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de 

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O 

Consello de Contas de Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das 

contas do sector público autonómico galego, ocupa unha posición especialmente 

relevante no tecido institucional da Comunidade Autónoma. Creado no propio 

Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das 

primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de Contas 

se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento da 

sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos sucesivos 

informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos 

administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de 

Contas, como órgano de fiscalización externa das contas e da xestión 

económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa 

execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade 

Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
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No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os 

que se inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma 

de Galicia do ano 2016. 

 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das 

recomendacións feitas ano tras ano:  

 

“III.2. RECOMENDACIÓNS 

 

Presentación da información contable 

 

3.2. Faise necesario que por parte da Administración se aborde con urxencia 

unha reforma e actualización do marco normativo en materia económica, 

orzamentaria e contable, que inclúa a delimitación das entidades que integran o 

perímetro orzamentario e da Conta Xeral, a formación da Conta Xeral da 

Comunidade Autónoma, e a regulación dos procesos de consolidación das 

contas destas entidades; e tamén a aprobación dun novo Plan de contabilidade 

pública da Comunidade Autónoma que cumpra co proceso de harmonización 

contable 

 

 

No marco destas modificacións normativas, sería aconsellable incorporar a 

destinada ao adianto do prazo da rendición da Conta Xeral. 

 

 

3.3. En aras ao cumprimento do principio de transparencia da actividade 

pública, recoméndase unha revisión profunda da memoria da Conta Xeral, 

incorporando información sobre todos aqueles aspectos previstos na normativa 

de aprobación, e en especial: a) da situación financeira global do sector público 

autonómico; b) da execución de beneficios fiscais; c) do volume de 

endebedamento e grao de cumprimento dos obxectivos; d) do estado agregado 

dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico”. 

 

 

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

 

 

Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado da 

recomendación do Consello de Contas sobre a presentación da información 

contable? 
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Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 14:02:03 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 14:02:09 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 14:02:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín 

Losada Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, 

coa finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da 

Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e 

capacidade de cooperación con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da 

Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de 

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O 

Consello de Contas de Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das 

contas do sector público autonómico galego, ocupa unha posición especialmente 

relevante no tecido institucional da Comunidade Autónoma. Creado no propio 

Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das 

primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de 

Contas se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento 

da sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos sucesivos 

informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos 

administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de 

Contas, como órgano de fiscalización externa das contas e da xestión 

económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa 

execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade 

Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
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No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os 

que se inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma 

de Galicia do ano 2016. 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das 

recomendacións feita ano tras ano: 

 

“Liquidación e xestión orzamentaria 

 

3.4. Recoméndase a adopción de medidas lexislativas e de control parlamentario 

que limiten o uso excesivo do programa 621B Imprevistos e funcións non 

clasificadas”. 

 

 

Por iso a deputada e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Cales son os motivos da Xunta de Galicia para que non teñan corrixido esta 

deficiencia que pon de manifesto ano tras ano o Consello de Contas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 14:07:19 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 14:07:30 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 14:07:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar diante do falecemento dun doente no PAC 

da Estrada mentras agardaba atención sanitaria. 

 

Na tarde do sábado día 4 agosto no Punto de Atención Continuada da Estrada 

falecía un doente de 65 anos tras agardar máis de dúas horas a ser atendido, xa que o 

persoal sanitario encontrábase ausente atendendo unha urxencia nun domicilio e 

posterior traslado ao CHUS. 

O PAC da Estrada ese sábado estaba atendido só por unha médica, unha 

enfermeira e PSX. Non contaba con ningún persoal de reforzo, a pesares de telo 

solicitado e ter posto en coñecemento da Xerencia a necesidade do mesmo. A petición 

non foi atendida pola Xerencia do SERGAS e agora constatamos desgraciadamente as 

consecuencias. 

@s profesionais dos PACs levan meses denunciando a situación de deterioro das 

condicións laborais e asistenciais que se vive nestes centros que atenden as urxencias 

extra-hospitalarias de Galiza. Seguen cos mesmos recursos materiais e humanos que hai 

10 anos, cando neste tempo as urxencias non fixeron máis que aumentar: 

envellecemento da poboación, o persoal dos PACs fai o 90% do traballo do 061, son os 

que “medicalizan” as ambulancias, van aos domicilios, atenden os accidentes, infartos... 

Denuncian que traballan continuamente en situación de servizos mínimos, que a 
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sobrecarga laboral é brutal, que non substitúen as ausencias d@s profesionais, que non 

se establecen reforzos en fins de semana ou en datas con previsión de aumento de 

demanda... Levan meses denunciando que así é imposíbel continuar. 

Diante desta situación, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Quen vai asumir as responsabilidades polo falecemento dun doente no PAC da 

Estrada o sábado 4 de agosto sen ser atendido por persoal sanitario, xa que iste estivo 

ausente durante máis de dúas horas atendendo a unha urxencia? 

 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2018 10:34:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2018 10:34:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2018 10:34:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2018 10:34:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2018 10:34:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2018 10:34:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Manuel 

Díaz Villoslada  deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

a súa resposta oral en Pleno. 

 
Os días 15 e 16 de marzo de 2018, celebrouse en Pamplona o I Encontro da 

Rede Interautonómica de Memoria Histórica por iniciativa do goberno 

navarro. 

 

Esta primeira reunión serviu para consolidar a rede e trazar liñas de 

colaboración, ademais de poñer en común boas prácticas en materia de 

políticas públicas de memoria histórica. 

 

De igual modo, as comunidades autonómicas asistentes amosaron a súa 

dispoñibilidade a colaborar na localización de familiares de presos do Forte 

de San Cristobal no monte Ezkaba, unha das liñas de traballo do goberno de 

Navarra en memoria histórica. 

 

Nesta prisión estiveron recluídos máis de 700 galegos e moitos atoparon aquí 

a morte. 

 

A reunión rematou coa firma, por todas as Comunidades Autonómicas 

asistentes, dunha Declaración Institucional onde se afirma que a convivencia 

é un dos obxectivos básicos e ineludibles de todas as sociedades 

democráticas e se fai fincapé en que, para lograr que esa convivencia sexa 

real e xusta, é preciso proxectar unha mirada crítica sobre o pasado. Unha 

mirada que, dende valores democráticos e dende uns principios éticos firmes, 

condene todas as vulneracións de Dereitos Humanos cometidas. 

 

Engade, tamén, que o compromiso dos asinantes, dende o respecto aos 

Dereitos Humanos e dende a defensa dunha cultura de paz, tolerancia e 

respecto, está coas persoas que sufriron a inxustiza da violencia tras o golpe 

militar de 1936 e durante a ditadura franquista. 

 

Á súa vez, apunta que as administracións públicas teñen a responsabilidade 

de impulsar de forma activa políticas públicas que poñan en valor a memoria 

do ocorrido como forma de avanzar na consolidación de sociedades máis 

éticas, máis xustas, máis solidarias e máis democráticas, xa que o 
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esquecemento e a desmemoria debilitan os alicerces dos principios 

democráticos e só con memoria se pode dar resposta ao dereito das vítimas á 

verdade, a xustiza e a reparación. 

 

En concreto, e textualmente, os tres puntos finais da declaración son: 

 

“1. Afirmamos a nosa condena do golpe militar de 1936 e da ditadura 

franquista, e o noso compromiso cunha cultura de paz, respecto e tolerancia. 

2. Mostramos o noso compromiso coa memoria como ferramenta para o 

recordo da inxustiza da violencia e como medio para construír sociedades 

máis xustas, máis éticas, máis solidarias e máis democráticas, onde aqueles 

tráxicos acontecementos non poidan volver producirse. 

3. Reiteramos o noso compromiso cos Dereitos Humanos e co dereito das 

vítimas á verdade, a xustiza e a reparación.” 

 

Esta declaración foi firmada por trece comunidades de distinto signo político, 

pero non por Galicia. 

 

Nas primeiras noticias que se deron ao respecto deste I Encontro en Navarra, 

aparecía como asistente Galicia, pero todo indica que non se presentou á cita 

e dende logo é claro que non firmou a Declaración Institucional. Non 

podemos entender as causas que motivaron esta negativa da Xunta de Galicia 

que de novo dá as costas ás vítimas da ditadura franquista incluso ás galegas 

e a toda política de memoria histórica. 

 

 

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

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

 

Por que a Xunta de Galicia non firmou a Declaración Institucional aprobada 

no I Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica?   

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:18:21 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar para desenvolvemento do decreto de 

tramitación da Risga e das axudas de inclusión social. 

 

O 31 de decembro de 2013 o Diario Oficial de Galiza publicaba a Lei 10/2013, 

do 27 de novembro de inclusión social de Galiza, que na súa disposición derradeira 

primeira establecía un prazo de seis meses para o desenvolvemento e aplicación da 

mesma, entre o que está o decreto de aplicación da Risga. A pesares deste prazo 

establecido na propia lei, a Consellaría de Política Social non presentou un borrador de 

decreto até o 21 de decembro de 2017, tres anos e medio máis tarde do prazo 

establecido e en pleno nadal. 

Este pasado venres día 3 de agosto o DOG publica o anuncio da Consellaría de 

Política Social polo que acorda someter a información pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei, no relativo á tramitación da RISGA e das axudas de inclusión 

social. En pleno mes de agosto, por un escasísimo período de quince días. 

Presenta a Consellaría de Política Social a exposición pública este proxecto de 

decreto sen ter contestado a moitas das alegacións que por parte de colectivos se lle 

fixeron ao borrador, nin ter contestado á proposta de diálogo feita polos mesmos, nin 

recoller aspectos fundamentais e amplamente demandados como son que as prestacións 

sexan suficientes, dignas, accesíbeis e eficaces. 
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Pola contra mantense un alto nivel de discrecionalidade, un complemento de 

alugueiro insuficiente, unha soa Risga por domicilio como regra xeral, cando os 

xulgados están a ditaminar o contrario... 

Este xeito de proceder do Partido Popular evidencia dúas cousas: primeiro, 

facelo no mes de agosto, en plena época vacacional, significa quere evitar o 

coñecemento deste prazo de exposición pública e por tanto a presentación de emendas 

ou suxestións por parte da cidadanía en xeral, e dos colectivos, entidades e profesionais 

que traballan no terreo da pobreza e a exclusión en particular, e polo tanto nula vontade 

de consenso e acordo. En segundo lugar, que prima a súa axenda electoral, e o relevo na 

Consellaría, diante dos intereses de miles de persoas potenciais beneficiais destas 

axudas. 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Cal é a razón de someter a exposición pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza en 

pleno mes de agosto despois de que o mesmo leve un atraso de catro anos sobre o prazo 

establecido na lei? 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2018 11:19:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2018 11:19:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2018 11:19:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2018 11:19:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2018 11:20:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2018 11:20:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

Galicia ten unha riqueza extraordinaria de xacementos arqueolóxicos: 

castros, petróglifos, mámoas, pedrafitas ..., que se reparten por toda a nosa 

xeografía, cunha maior concentración en zonas rurais, algunhas non 

habitadas. Estes bens arqueolóxicos conforman fitos na paisaxe e configuran 

unha parte dun territorio modelado ao longo do tempo.  

 

Esta gran riqueza arqueolóxica e paisaxística está sendo atacada 

sistematicamente. Continuas son as noticias de espolios e destrucións sen 

arranxo posible. E un dos elementos máis nocivos para a nosa riqueza 

arqueolóxica é a política forestal levada a cabo polo goberno. Esta situación é 

un exemplo máis dunha realidade causada por un modelo de xestión do 

Patrimonio Cultural insostible e na práctica pouco operativo.  

 

En efecto, asociacións de defensa do Patrimonio como Mariña Patrimonio 

acaba de poñer de manifesto con datos como a industria do eucalipto está 

destruíndo xacementos arqueolóxicos.  

 

Así afirma esta asociación que no norte da provincia de Lugo, segundo o 

listado de fichas de xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de 

Patrimonio, hai uns 500 xacementos. Deles en torno a metade están 

plantados de eucaliptos.  

 

Dos aproximadamente 250 xacementos que non teñen eucaliptos, 70 están en 

zonas onde non se pode plantar (zonas urbanas, castros costeiros), e a maior 

parte dos 180 xacementos restantes, polo de agora libres de eucaliptos están 

nas zonas máis altas e frías, onde o eucalipto glóbulus non tería acomodo 

pero si o fai o eucaliptus nitens que se está introducindo. En todo caso todos 

eles poden ser destruídos pola maquinaria pesada utilizada para as 

plantacións.  
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Estas son as grandes cifras, pero pódense poñer múltiples exemplos 

particulares de castros e outros bens destruídos, como por exemplo o Castro 

da Rilleira por dúas veces arrasado por unha plantación de eucaliptos. Hai 

que ter en conta que a utilización de maquinaría pesada, a construción de 

camiños para mover a madeira, os movementos de terra para a tala e as 

plantacións, arrasan literalmente uns bens que son de por si moi delicados, e 

isto non está a pasar con xacementos descoñecidos, senón con bens 

arqueolóxicos inventariados e catalogados.  

 

A realidade é que a política forestal da Xunta de Galicia non contempla en 

absoluto a existencia e defensa dos xacementos arqueolóxicos nin calquera 

outro elemento da paisaxe cultural como valados, cruceiros, etc. Nin na Lei 

7/2012 do 28 de xuño, de montes de Galicia, nin o Plan forestal de Galicia 

(PFG), que é o verdadeiro instrumento de planificación estratéxica da política 

forestal do noso pais, contemplan nin unha soa vez, nin sequera con unha soa 

palabra, o patrimonio arqueolóxico en particular nin o patrimonio cultural en 

xeral.  

 

Por outra parte, o PFG tiña un horizonte de aplicación de 40 anos. 

Transcorridos 25 dende a súa aprobación, as previsións sobre o crecemento 

do eucalipto víronse desbordadas. Estimábase que se chegaría a 245.000 has. 

en 2032, pero a día de hoxe temos 425.000 has., un 76 % máis do previsto. E 

todo isto sen ningunha medida de protección dos xacementos arqueolóxicos, 

cuxa destrución tamén creceu considerablemente nestes anos.  

 

Nestes momentos estase a proceder á revisión do Plan forestal de Galicia, 

pero polo que imos coñecendo podemos afirmar que nada vai cambiar na 

protección do patrimonio, e que a Xunta de Galicia non está en absoluto 

facendo a política transversal que os bens arqueolóxicos necesitarían.  

 

E dicimos isto porque no grupo de traballo encargado de elaborar as 

directrices da renovación do PFG hai representantes de empresarios, 

ecoloxistas, cazadores, asociacións forestais...pero nin un só arqueólogo ou 

profesional do patrimonio. Por outra parte, nas directrices elaboradas por este 

grupo de traballo non hai nin unha soa mención a xacementos arqueolóxicos 

ou á súa protección, e iso que di que o Goberno quere un aproveitamento 

sostible do monte. Semella que a nosa historia e o noso patrimonio, que por 

certo teñen unha clara vertente económica, non entran dentro desta categoría 

de “sostible”.  
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Igualmente a Lei 7/2012 do 28 de xuño de montes de Galicia non contempla 

o dano ao patrimonio nin sequera como infracción, pero tampouco, o que nos 

parece máis grave, marca ningunha distancia mínima obrigatoria para facer 

plantacións cerca dun xacemento arqueolóxico. Faise referencia ás distancias 

mínimas para o labradío, para canles fluviais, para vivendas, para 

urbanizacións, para industrias... pero en ningún momento se cita ao 

patrimonio o que nos parece moi grave porque dificulta a petición de 

responsabilidades.  

 

É certo que existe a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, que teoricamente defende a pervivencia dos xacementos 

arqueolóxicos e que, tamén teoricamente, ten que dar permiso para certas 

accións de reforestación, pero son medidas moi xenéricas, como proban os 

feitos, e non conseguen frear o deterioro do patrimonio nas zonas de 

explotación forestal.  

 

Por outra parte, e independentemente da Lei de patrimonio cultual, 

parecemos fundamental que o Plan forestal de Galicia trate o tema do 

patrimonio, dando directrices claras que faciliten a súa protección e impidan 

as continuas desfeitas da maquinaria pesada e das talas e plantacións. É, 

claramente necesario neste tema unha acción transversal de goberno. 

  

O PFG debe incorporar as zonas de protección integral como zonas excluídas 

e de amortecemento, definindo as distancias mínimas como fai para outros 

elementos.  

 

Así mesmo é necesario que nos grupos de traballo participen arqueólogos 

como persoal especializado e que realmente sabe que medidas hai que tomar 

para que, sen impedir o desenvolvemento forestal, protexa e ampare a nosa 

historia/paisaxe.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno:  

 

 

Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

a afectación que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico polas 

plantacións de especies arbóreas especialmente eucaliptos?  
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Pazo do Parlamento, 6 de agosto de 2018  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:20:25 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 11:20:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Díaz 

Villoslada, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

 

A Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos 

e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia 

durante a guerra civil e a ditadura, establece no seu artigo 15 sobre símbolos 

e monumentos públicos o seguinte: 

 

“1. As Administracións públicas, no exercicio das súas competencias, 

tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas 

e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou 

colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da 

Ditadura. Entre estas medidas poderá incluírse a retirada de subvencións ou 

axudas públicas. 

 

2. O previsto no apartado anterior non será de aplicación cando as 

mencións sexan de estrito recordo privado, sen exaltación dos enfrontados, 

ou cando concorran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas 

protexidas pola lei. 

 

3. O Goberno colaborará coas Comunidades Autónomas e as Entidades 

Locais na elaboración dun catálogo de vestixios relativos á Guerra Civil e á 

Ditadura para os efectos previstos no apartado anterior. 

 

4. As Administracións públicas poderán retirar subvencións ou axudas aos 

propietarios privados que non actúen do modo previsto no apartado 1 deste 

artigo .” 

 

No preámbulo da lei explícanse as razóns polas que se inclúen estas medidas:  

“Establécense, así mesmo, unha serie de medidas en relación con os 

símbolos e monumentos conmemorativos da Guerra Civil ou da Ditadura, 

sustentadas no principio de evitar toda exaltación da sublevación militar, da 

Guerra Civil e da represión da Ditadura, no convencemento de que os 

cidadáns teñen dereito a que así sexa, a que os símbolos públicos sexan 

ocasión de encontro e non de enfrontamento, ofensa ou agravio” 
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A pesar diso, e do tempo pasado,  quedan moitos símbolos do franquismo en 

edificios públicos e relixiosos en Galicia sen que se faga nada para cumprir a 

lei, o que cremos que non se pode permitir. Debemos tomar todas as medidas 

necesarias para terminar con esta presencia de elementos conmemorativos ou 

exaltadores da ditadura franquista. 

 

Por iso, no último debate do estado da autonomía e con ánimo de que a 

Xunta se involucrara nunha política de memoria histórica, os socialistas 

transaccionamos co PP unha resolución que di textualmente: 

 

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consensuar coa 

Federación Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa católica e coa 

Administración xeral do Estado, un plan de eliminación dos elementos de 

exaltación do franquismo que subsisten en Galicia, conforme o establecido 

na Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos 

e se establecen medidas en favor das persoas que padeceron persecución ou 

violencia durante a guerra civil e a ditadura.» 

 

Consideramos que soamente conseguiremos terminar coa simboloxía 

franquista se todos os que teñen responsabilidades co tema se unen, e a 

Xunta de Galicia é claramente a que ten que levar a iniciativa do tema e 

conseguir o consenso, pero pasan os meses e non sabemos nada sobre este 

acordo.  

 

Non sabemos que fixo a Xunta de Galicia nin sequera se comezou as 

conversas coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa e 

coa administración central, para poñer en marcha a desaparición dos 

elementos de exaltación do franquismo. Preguntamos sobre este tema na 

Comisión de Cultura deste Parlamento pero, o representante da Consellería 

de Cultura afirmou que el soamente podía responder polo que fai a 

Consellería directamente, e deu a entender que nada se fixera. 

 

 

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

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que accións levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia para acordar coa 

Federación de Municipios e Provincias de Galicia a Igrexa e a 

Administración central  un plan de eliminación dos elementos de exaltación 
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do franquismo que subsisten en Galicia tal como se acordou no Parlamento 

de Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez deputado e deputada 

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

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

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 

 
A situación de precariedade que viven os profesionais da atención primaria 

de Galicia ven sendo un tema relevante e obxecto de numerosas 

reivindicacións dos colectivos profesionais, organizacións sindicais, 

agrupacións cidadás e grupos políticos dende hai varios anos. Nos últimos 

tempos, o propio Parlamento de Galicia ten asistido a debates en Comisión e 

Pleno sobre a necesidade de mellorar estas condicións para mellorar así o 

sistema sanitario de Galicia. 

 

A situación específica dos PAC, con numerosas cuestións a mellorar tanto 

nas condicións laborais dos profesionais como nas asistencias que inflúen 

sobre a capacidade dos profesionais de dar o mellor servizo posible (horarios, 

dotación de recursos materiais e humanos, organización de traballo…), é un 

aspecto concreto que ten sido analizado de maneira específica. 

 

Existen numerosas ocasións en que o Goberno da Xunta de Galicia ten 

coñecido as deficiencias, especialmente no referido ao volume de recursos 

humanos, que existen na atención nos PAC en Galicia. Non entanto, a 

resposta deste Goberno ven sendo sempre a negación do problema e incluso 

a provocación de conflitos cos membros representantes das reivindicacións 

dos traballadores e traballadoras dos PAC galegos. Do mesmo xeito, o Grupo 

Popular no Parlamento de Galicia ten rexeitado as propostas que se teñen 

feito de mellora das condicións e aumento de recursos no seo do Parlamento. 

 

Con data 15 de marzo do presente ano, o Grupo Parlamentario Socialista 

trasladou á Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego do 

Parlamento de Galicia unha proposta para a mellora das condicións laborais 

dos profesionais dos PAC, que incluía a dotación dun maior número de 

profesionais, alertando da gravidade de que existiran dotacións mínimas que 

deixaban a PACs con volumes moi relevantes de persoas por atender sen 

profesionais para cubrir esa asistencia por ter que saír a facer visitas de 

urxencias. 
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O acontecido no día 4 de agosto no PAC de A Estrada é un suceso fatal que 

retumba en todo o sistema sanitario galego. O labor desenvolvido polos 

profesionais do sistema foi insuperable e impecable, tratando de axudar no 

problema incluso algunha profesional que non estaba sequera no seu horario 

laboral. Non entanto, a limitación de número do persoal existente foi tamén 

un problema insuperable. A ausencia de profesionais no PAC de A Estrada 

foi un elemento decisivo para un incidente fatal.  

 

Esta situación debera ser punto e aparte sobre as condicións existentes e 

sobre a calidade asistencial que recibimos os galegos e as galegas, e permitir 

abrir un tempo de replanificación sobre os recursos que necesita o sistema 

sanitario. Seguindo o caso acontecido, o PAC de A Estrada atende a máis de 

20.000 persoas, nun entorno de poboación especialmente disperso onde os 

desprazamentos se alongan e, de maneira sinalada, se teñen que existir 

desprazamentos ao Hospital de Santiago, centro de referencia da zona. A isto 

súmaselle unha poboación envellecida, con dificultades para a mobilidade. 

Baixo estas condicións, un so equipo asistencial resulta a todas luces 

insuficiente e provoca demoras de máis de dúas horas sen atención no centro 

de saúde.  

 

 

Por todo o exposto anteriormente, o deputado e a deputada que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que criterios se utilizaron para determinar o volume de persoal existente no 

sábado 4 de agosto no PAC de A Estrada? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2018 13:43:03 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2018 13:43:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e José Manuel 

Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

en Pleno. 

 
A Sociedade  Anónima de Xestión do Plan Xacobeo posúe no barrio da 

Tinería de Lugo,  unha casa de orixe medieval coñecida como Hospital de 

San Miguel que se atopa no Camiño Primitivo, Patrimonio da Humanidade e 

encostada á Muralla, monumento que ostenta tamén esa importante 

distinción.  

 

O Goberno presidido polo Sr. Touriño tiña o proxecto de facer nela un 

Centro de estudos xacobeos dada a súa radicación no Camiño, pero este 

obxectivo foi abandonado polo Goberno do Partido Popular. Esta casa 

medieval atópase nun estado de total abandono e preto da ruína 

perfectamente visible para todo o que pase pola muralla ou que faga o 

Camiño. 

 

Dentro de moi pouco tempo celebrarase un novo Ano Xacobeo para o que a 

Xunta de Galicia afirma que realizará multitude de obras e tomará medidas 

para que todos os camiños e o seu patrimonio presenten a mellor cara aos 

peregrinos; en cambio non parece que vaia a tomar ningunha medida con esta 

casa propiedade da Sociedade do Xacobeo que está en total ruína. É 

paradoxal que os encargados de velar polo bo estado dos camiños e as rutas 

xacobeas manteñan un patrimonio en ruínas dentro do Camiño Primitivo. 

 

Cremos que é urxente rematar con esta situación. A Sociedade de Xestión do 

Plan Xacobeo non pode seguir mantendo  unha propiedade de gran valor 

histórico abandonada no interior dun dos camiños máis utilizados como é o 

Primitivo, que está declarado Patrimonio da Humanidade e, aínda máis no 

centro dunha cidade e na contorna doutros dous Patrimonios da Humanidade. 

 
 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 
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Pensa a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo rehabilitar a casa 

medieval da súa propiedade situada na cidade de Lugo no Camiño Primitivo 

e encostada á Muralla?  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 14:03:30 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 14:03:38 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2018 14:03:49 

 

113405



 

 

Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio 
Nuñez Centeno, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-
Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en pleno. 
 
Desde o Grupo Popular temos expresado desde sempre o noso compromiso coa 
actividade económica e a creación de oportunidades de crecemento e emprego en 
Galicia.  

A creación dun tecido produtivo o máis forte posible é unha garantía de futuro para a 
nosa Comunidade, en tanto que contribúe de xeito decisivo á fixación de poboación, ao 
desenvolvemento da sociedade e á mellora da calidade de vida dos galegos e das 
galegas.  

Neste contexto, tamén cremos que as empresas deben ser conscientes do papel que 
xogan como axente social. Por iso, é fundamental que estas desenvolvan os 
postulados da denominada Responsabilidade Social Empresarial (RSE), entendida 
como unha contribución voluntaria ao desenvolvemento sustentable e á busca de 
solucións para unha sociedade mellor na contorna na que se instalan desde unha 
perspectiva económica, medioambiental e de solidaridade. 

As empresas que poñen en funcionamento proxectos de RSE fano desde ámbitos tan 
diferentes como o da mellora dos procesos de produción para ser máis respectuosos 
coa calidade do aire ou a auga ata a participación en iniciativas de relevancia social, 
pasando polo estreitamento da relación con outras empresas e grupos de interese da 
contorna, ou o compromiso coa creación de emprego de calidade. 

Os programas de RSE adoitan relacionarse con grandes empresas, acotío cunha orixe 
que é allea ao territorio no que se atopan instaladas. Mais desde o Grupo Popular 
entendemos que todas as empresas se deben implicar neste tipo de accións, 
integrándose na sociedade e contribuíndo a un desenvolvemento integral da mesma.  

Para acadar este obxectivo, é necesario que as administracións públicas apoien ás 
empresas, especialmente as máis pequenas, que queiran iniciar este tipo de iniciativas, 
dotándoas das ferramentas e da información necesarias para ser máis útiles e amosar 
un compromiso máis intenso cos lugares nos que se atopan.  
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Por todo elo, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta en 
pleno: 
 

-Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar a Responsabilidade 
Social Empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas? 

 

 
 
 
Santiago de Compostela, 08 de agosto de 2018. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 09:42:28 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/08/2018 09:42:45 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/08/2018 09:42:54 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/08/2018 09:43:10 

 
Diego Calvo Pouso na data 08/08/2018 09:43:18 

 
Marta Rodriguez Arias na data 08/08/2018 09:43:28 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/08/2018 09:43:40 

 
María Soraya Salorio Porral na data 08/08/2018 09:43:57 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio 
Nuñez Centeno, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-
Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
 
Desde o convencemento de que o crecemento económico e a creación de emprego 
debe ir parello a un maior compromiso coa prevención de riscos laborais o PPdeG 
comprometeuse no seu programa electoral das eleccións autonómicas de 2016 a 
elaborar e aprobar unha Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo ata o 
ano 2020, dirixida a consolidar a redución da sinistralidade laboral no noso país, que 
sería impulsada desde o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) 
como órgano especializado. 

Este compromiso fundamentábase na necesidade de que dita estratexia fose formulada 
como unha política global e un conxunto de accións que involucren a todos os axentes 
implicados na súa promoción, aplicación, vixilancia e control: á propia administración 
pública, ás empresas, persoas traballadoras, interlocutores sociais e expertos na 
materia. 

No mesmo sentido, pretendíase que atendese aos sectores estratéxicos e emerxentes, 
así como a aquelas actividades, colectivos e empresas que presentan un maior risco, 
potenciando a formación de calidade en materia de seguridade e saúde no traballo e a 
consolidación dunha cultura preventiva na sociedade galega. 

Como resultado desta preocupación, e cumprindo a promesa plasmada no programa 
electoral, o goberno galego puxo en marcha a nova Estratexia de Seguridade e Saúde 
no Traballo 2017-2020, cun total de 163 medidas para reducir a sinistralidade laboral e 
consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial e entre os traballadores. 

Segundo a información ofrecida polo Executivo galego, todas estas medidas pretenden 
cumprir cos 6 obxectivos específicos da Estratexia: mellorar a eficiencia das institucións 
públicas dedicadas á prevención de riscos; promover a implicación dos interlocutores 
sociais e dos actores vinculados á seguridade e saúde no traballo; mellorar e facilitar o 
cumprimento efectivo da normativa sobre prevención, así como a súa vixilancia e 
control; potenciar as actuacións das administracións en materia de análise, 
investigación, información, promoción, apoio e asesoramento técnico; fomentar a 
mellora das condicións da seguridade laboral con especial atención a sectores, 
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empresas e colectivos que presentan maior risco; e impulsar unha formación de 
calidade en materia de prevención de riscos e a consolidación dunha cultura preventiva 
na sociedade galega. 

 
 
Por todo elo, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta en 
pleno: 
 
 -Que balance fai a Xunta de Galicia do desenvolvemento ata o momento da Estratexia 
Galega de Seguridade e Saúde no Traballo 2017 – 2020? 

 

 
 
Santiago de Compostela, 08 de agosto de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 09:53:50 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/08/2018 09:55:38 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/08/2018 09:55:47 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/08/2018 09:55:56 

 
Diego Calvo Pouso na data 08/08/2018 09:56:08 

 
Marta Rodriguez Arias na data 08/08/2018 09:56:18 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/08/2018 09:56:29 

 
María Soraya Salorio Porral na data 08/08/2018 09:57:05 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Julia Torregrosa Sañudo, Paula Quinteiro Araujo e Carmen Santos 

Queiruga, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral en Pleno. 

 

Recentemente ven de presentarse unha tese na Universidade de Santiago de 

Compostela, por parte de D. Victor Hugo Martínez Ballesteros, titulada 

“Cumprimento e adhesión á ordenación do marisqueo en contextos institucionais 

concretos: análise do furtivismo marisqueiro en Galicia”, na que se fai un 

rigoroso e  destacable estudo sobre numerosos aspectos que caracterizan o 

furtivismo en Galicia e se abordan diferentes liñas de actuación para o seu 

combate.  

 

Recollendo algún dos aspectos e análises da citada obra, podemos destacar o 

estudo  e caracterización dos diferentes tipos de furtivismo que operan nas nosas 

costas, cualificado polo autor como complexo e heteroxéneo con cuestións 

endémicas e particularidades propias do fenómeno en Galicia.  

 

Deste estudo destaca a sinxeleza da súa práctica e a facilidade para acceder ao 

mercado do produto furtivo, observándose a existencia dun mercado negro 

consolidado disposto a soportar enormes cantidades de marisco, partindo da 

venda directa aos consumidores ata a utilización de redes complexas de 

comercialización que van dende os extractores ata as depuradoras, lonxas e 

hostalería.   

 

Esta facilidade para a obtención de lucro e a súa comercialización, así como  

unha certa existencia de incentivos sociais, fai que a actuación da administración 
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deba ir más aló da acción punitiva que ten demostrado a súa ineficacia se non é 

acompañada doutro tipo de accións, como poden ser a implementación de 

métodos de disuasión, a eliminación dos círculos propios de pobreza e 

desemprego que incentivan a práctica nalgúns entornos, ata a fundamental 

actuación sobre os mecanismos de venda e distribución do produto furtivo. 

 

En moitos casos, non no caso do furtivismo organizado profesional, o furtivo é o 

eslavón mais débil do conxunto da cadea fronte ao conxunto de axentes 

compradores, intermediarios e distribuidores que engrosan a maior parte do 

beneficio económico.  

 

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

Pregunta: 

 

- Que medidas ten previsto o Goberno galego implementar para actuar 

sobre as redes asentadas de distribución e comercialización do produto 

extraído polos furtivos en Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

    Paula Quinteiro Araújo 

    Carmen Santos Queiruga 

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

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 08/08/2018 13:37:00 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 08/08/2018 13:37:18 

 

Carmen Santos Queiruga na data 08/08/2018 13:37:33 
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Á Mesa do Parlamento 
 
María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez,   
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira  e 
Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popularde Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
O Concello de Santiago de Compostela leva deseñando, dende o ano 2012, unha 
iniciativa que, baixo a denominación SmartIago, pretende desenvolver diferentes 
iniciativas no ámbito da innovación destinado a converter a capital de Galicia nun 
referente na prestación de servizos públicos coa maior eficiencia tecnolóxica. 
 
Este proxecto ten maior relevancia, se cabe, porque Santiago de Compostela como 
cidade patrimonio presenta unhas características e problemáticas singulares que 
necesitan de respostas e solucións tamén singulares, polo que as achegas que se 
realicen desde este proxecto poden ter uns resultados escalables, eficientes e 
replicables noutras cidades similares a Santiago. 
 
Estamos no momento do arranque do proxecto, despois da sinatura do convenio o 
pasado 4 de decembro de 2017 entre o concello de Santiago e o entón Ministerio de 
Economía, Industria e Competitividade, un convenio de colaboración para a execución 
do proxecto SMARTIAGO mediante compra pública innovadora (CPI) cun horizonte 
temporal de 4 anos. 
 
Este proxecto SMARTIAGO finánciase nun 80% por Fondos Europeos de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) do Programa Operativo de Crecemento 
Intelixente (POCINT 2014-2020) e acada un orzamento de 12.360.000 euros en dúas 
fases de 6.180.000 euros cada unha. Este proxecto, ademais, conta co 
cofinanciamento da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación.   
 
A primeira fase para a realización das tarefas de I+D+I e unha segunda fase de 
despregamento das solución que teñan demostrado a súa viabilidade e produtividade. 
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes realizan a seguinte pregunta 
oral en pleno: 
 
-Cal é a valoración do goberno galego ante o proxecto SMARTIAGO de Santiago de 
Compostela sobre compra pública innovadora ? 
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Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 08/08/2018 13:56:39 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 08/08/2018 13:56:48 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 08/08/2018 13:56:58 

 
Marta Novoa Iglesias na data 08/08/2018 13:57:13 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 08/08/2018 13:57:23 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 13:57:34 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 08/08/2018 13:57:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Raúl Fernández Fernández 

deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

Pleno. 

 

 

Os centros e programas educativos para a execución de medidas xudiciais, en 

aplicación da Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, Reguladora da 

Responsabilidade Penal dos Menores, poden ser dos seguintes tipos: centros 

e programas de medio aberto, centros de internamento ou centros de 

execución de medidas xudiciais en réxime terapéutico.  

 

En Ourense, o Centro de menores de Monteledo, que comparte complexo co 

de Montefiz e Montealegre, trátase dun centro de internamento, cuxo 

obxectivo é o de ofrecer un contexto educativo favorecedor da inserción 

social e familiar do menor, tendo entre os seus fins o desenvolvemento da 

súa autonomía a todos os niveis e a súa reinserción social. As medidas de 

internamento poden ser en réxime aberto, pechado ou semiabierto. Este 

centro ten 37 prazas de internamento, cuxa autorización para o inicio de 

actividade se contempla na ORDE do 23 de setembro de 1999, cuxas 

instalacións son de titularidade pública (dependente da Consellería de 

Política Social), aínda que a xestión é privada, adxudicada dende o ano 2016 

á Fundación Diagrama, ao igual que o centro de menores de Montefiz, e 

ultimamente o de Montealegre. 

 

Recentemente tivemos coñecemento de que non se están a cubrir nin os 

permisos(vacacións, permisos de maternidade e paternidade...), nin as baixas 

dos traballadores e traballadoras deste centro de menores,  xerando situacións 

de estrés e sobrecarga de traballo no persoal, e carrexando graves 

deficiencias no funcionamento do mesmo, dándose situacións que non 

contribúen ao que debera de ser o fin último destes espazos, o de ofrecer un 

contexto educativo favorecedor da inserción social e familiar do menor. 

 

Ademais este centro está recibindo tamén menores procedentes de Montefiz, 

que funciona como centro de execución de medidas xudiciais en réxime 

terapéutico, xuntando de maneira indiscriminada casuísticas que van dende 

os problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a presenza 

dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada nunha mesma 
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contorna prexudica a todos os usuarios e usuarias posto que non se está 

ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada un deles. 

 

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

formulan a seguinte pregunta: 

 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da xestión que se está levando a cabo 

dende o ano 2016 no centro de menores de Monteledo, radicado en Ourense? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2018 14:18:53 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2018 14:19:00 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2018 14:19:05 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar diante das elevadas temperaturas que se 

alcanzan no Hospital Provincial de Pontevedra. 

Tanto traballadores/as do Hospital Provincial de Pontevedra como doentes 

igresad@s e familiares veñen de facer pública a súa queixa e malestar pola situación 

vivida a pasada semana durante a vaga de calor, que levou a que se as temperaturas 

alcanzadas no interior do hospital foran elevadísimas. 

A situación foi cualificada polas persoas que a padeceron de “inhumana”, 

“terceiromundista”, “inexplicábel” ou “insoportábel” xa que as temperaturas que tiveron 

que soportar superaron os 30 graos nos cuartos e en algúns casos se chegou aos 35. 

Temos que lembrar que neste centro sanitarios ingrésanse especialidades de 

obstetricia, neonatos, pediatría, urxencias pediátricas, coidados paliativos, oncoloxía, 

xinecoloxía, medicina interna, nefroloxía, diálise, odontoloxía, oftalmoloxía ou 

psiquiatría; polo tanto tiveron que soportar estas temperaturas desde nen@s, persoas de 

avanzada idade ou con tratamentos oncolóxicos ou paliativos. 

Tiveron que ser en algúns casos os propios familiares os que mercaron equipos 

de refrixeración para tentar aliviarlle a situación aos doentes, xa que na maioría das 

habitacións só dispoñen de ventiladores que non resolven o problema ante temperaturas 

tan elevadas. 
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Estamos a constatar que diante dunha vaga de calor, da que se tiña coñecemento, 

a Dirección do CHOP non tomou todas as medidas precisas para protexer nin @s 

doentes nin ao persoal das altas temperaturas. Resulta evidente que os doce equipos de 

refrixeración instalados hai un ano para todo o hospital son manifestamente 

insuficientes. 

Toda vez que o proxecto do Gran Montecelo está nunha fase moi inicial, por 

culpa da Xunta do Partido Popular que mantivo paralizado o proxecto durante anos, a 

inacción como táctica non pode ser a saída; é preciso tomar medidas para que diante 

doutra situación de altas temperaturas non se repita esta situación, que non só causa 

malestar, senón que supón un risco a maiores para a saúde das persoas ingresadas e para 

@s profesionais. 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Considera aceptábel a situación vivida no Hospital Provincial de Pontevedra 

onde estiveron doentes ingresad@s en plantas de hospitalización con temperaturas 

superiores a 30 graos e en algúns casos de 35? 

 

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/08/2018 10:52:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/08/2018 10:52:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/08/2018 10:52:42 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/08/2018 10:52:44 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/08/2018 10:52:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/08/2018 10:52:48 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar pola Consellaría de Política Social diante do 

incumprimento do contrato por parte da Fundación Diagrama concesionaria do servizo 

do CR Monteledo de Ourense. 

 

Representantes dos traballadores do CR Monteledo de Ourense puxéronse en 

contacto co Grupo parlamentar do BNG para trasladarnos os incumprimentos que a 

Fundación Diagrama, concesionaria do servizo, está a facer cobertura do persoal nos 

seus períodos vacacionais, tal e como se especifica na cláusula quinta da 

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procedemento de 

selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a atención residencial e a 

intervención educativa integral con menores que teñen que cumprir medidas xudiciais 

privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora 

da responsabilidade penal dos menores en centros de reeducación da Comunidade 

Autónoma: 

A cobertura, en todo momento, dos postos de traballo e das correspondentes 

funcións. En consecuencia, a entidade efectuará ao seu cargo e inmediatamente as 

substitucións necesarias do persoal que teña asignado á actividade sexa cal for a súa 

causa, de forma que a execución das medidas xudiciais quede sempre asegurada. As 

variacións que se produzan no cadro de persoal serán inmediatamente comunicadas á 
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Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica para a súa 

autorización, acompañando a documentación acreditativa da titulación e do currculum 

profesional. 

Por parte dos representantes dos traballadores trasládasenos que a non cobertura 

do persoal no desfrute das obrigadas e necesarias vacacións dos educadores, unido á 

escasa, tardía ou inexistente cobertura das baixas por incapacidade temporal, e a propia 

nova metodoloxía da fundación Diagrama en canto a subdivisión en grupos e 

actividades dos menores, provocou unha merma na calidade da prestación do servizo e 

na carga de traballo do persoal educador. 

Durante o ano 2017 non se contratou a unha soa persoa educadora para cubrir as 

vacacións d@s 34 do cadro de persoal, non se cubriron as vacacións de ningunha 

categoría profesional do cadro do centro. Ao non contratar persoal para cubrir as 

vacacións da plantilla, e non cubrir con celeridade as baixas, fai que o traballo se realice 

boa parte do ano en servizos mínimos, ditados pola propia administración de oito por 

quenda, e mesmo por debaixo de estes, con quendas de 7, 6 e ata 5 traballadores por 

quenda. 

Esta situación foi posta en coñecemento das persoas responsábeis da Consellaría 

de Política Social, en concreto da Directora e Subdirectora Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica, dada a negativa da Fundación a cumprir co establecido na 

resolución da convocatoria. Estamos diante dun incumprimento contractual entre unha 

empresa concesionaria coa Administración pagadora do servizo, toda vez que a cláusula 

sexta da concesión establece, no apartado de “outras obrigas” que a “Administración 

está facultada para ditar as instrución oportunas para o estrito cumprimento do 

convenio”. 
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Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Cal é a razón de que a Consellaría de Política Social non actúe diante da 

Fundación Diagrama concesionaria do CR Monteledo de Ourense por incumprir o 

establecido na cláusula 5ª da Resolución da convocatoria? 

 

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/08/2018 11:20:00 
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Ana Pontón Mondelo na data 09/08/2018 11:20:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/08/2018 11:20:08 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/08/2018 11:20:10 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/08/2018 11:20:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/08/2018 11:20:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e María Luisa Pierres López deputadas 

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

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

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 
Distintas institucións da Unión Europea levan décadas alertando da 

pervivencia de fortes desigualdades entre homes e mulleres nos eidos da 

ciencia e a investigación e as graves consecuencias que isto ten para a 

organización do Espazo Europeo de Investigación, ao tempo que defenden 

que é absolutamente imprescindible a incorporación de políticas transversais 

e que teñan unha  perspectiva de xénero nas políticas públicas de I+D+i para 

rematar coa invisibilidade e a segregación das mulleres nestes ámbitos 

 

Estas necesarias políticas públicas transversais que rompan as desigualdades 

e que faciliten a carreira científica das mulleres, foron iniciadas polo goberno 

de coalición de PSOE e BNG.  

 

En 2006 aprobouse unha iniciativa neste Parlamento para crear a Unidade de 

Muller e Ciencia que tiña que ser o buque bandeira destas políticas. Foi 

creada en 2007 coa incorporación de igualdade, pero tamén cos 

departamentos de Educación, Universidade, Investigación e Innovación. Os 

seus obxectivos eran poñer en marcha políticas, que cunha perspectiva 

integral e transversal, promoveran a eliminación nos desequilibrios no eido 

da investigación da innovación e da xestión de I+D+i, realizar informes e 

avaliacións para coñecer a situación das mulleres no ámbito científico, situar 

nos estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro 

plano e incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e 

tecnolóxico de Galicia. 

 

Pero dende a chegada do PP ao goberno de Galicia en 2009 a Unidade de 

Muller e Ciencia, aínda que permanece no papel, quedou paralizada.  

 

Tan paralizada que as noticias na páxina web da Unidade son de 2009, 

ademais desapareceu dos orzamentos e, habendo rematado o I Programa de 

Muller e Ciencia en 2012, tardaron 4 anos en facer o II Programa, 2016-

2020. Tanta é a desidia que este II Programa non está colgado na páxina web 

da Unidade. 
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A Unidade de Muller e Ciencia é un instrumento fundamental para rachar 

coas desigualdades entre mulleres e homes polo que é preciso que volva a 

funcionar de inmediato 

 

Por todo o exposto anteriormente, as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a causa de que a Unidade de Muller e Ciencia estea absolutamente 

paralizada tendo soamente por actividade a concesión do Premio Josefa 

Wonenburger? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/08/2018 13:27:05 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2018 13:27:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O presidente Feijoo acaba de afirmar sorpresivamente nun acto cos reitores 

das universidades galegas que vai levantar un novo edificio na Cidade da 

Cultura destinado a organismos académicos como o Consorcio 

Interuniversitario de Galicia e a Axencia para a Calidade do Sistema 

Universitario de Galicia.  

 

Parece ser que quere levantar o que ía ser o teatro e afirma que custará 17 

millóns, pero sen dar máis datos. 

 

Parece que quere que unha parte do custo sexa sufragado polas universidades 

pero non sabemos se as universidades foron avisadas deste proxecto e 

tampouco sabemos a que se debe esta decisión e que estudos se levaron a 

cabo para xustificar a construción dun edificio que, cos datos que temos 

neste momento, é absolutamente innecesario. 

 

Non deixa de chamar a atención que o PP defendeu a creación do Consorcio 

para aforrar cartos entre as universidades e agora vai custar como mínimo 17 

millóns de euros e que, por outra parte, Feijoo comprometeuse a paralizar 

todas as obras do Gaias. 

 

Isto é un proxecto totalmente opaco que necesita de moitas explicacións, por 

exemplo parece imposible que o proxecto do teatro sirva para as novas 

funcións que lle quere dar ao edificio polo que habería que facer un novo 

proxecto adecuado e cambiar todo o existente, o que tería un custe 

importante. 

 

Tampouco, sen ter máis información, se ve a necesidade dun edificio novo 

para o Consorcio que, polas súas funcións, terá pouco persoal propio, e en 

todo caso sería máis barato facelo nun campus. Todos sabemos por 

experiencia os gastos extras que teñen os edificios do Gaias pola súa 

estrutura, pola pedra que os recubre e moitas máis características propias que 

fan a construción moi cara. 
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Dada esta situación, e tendo en conta que 17 millóns de euros é unha 

cantidade moi importante para investir por exemplo na investigación 

universitaria, cremos que o goberno ten que dar moitas explicacións para este 

proxecto. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Cales son as causas que motivan incumprir a promesa do Sr. Feijoo de 

paralizar as obras da Cidade da Cultura? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/08/2018 13:38:06 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/08/2018 13:38:15 

 

113427



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar polo Sergas e o 061 diante da folga 

convocada polos profesionais diante do traslado do servizo á Estrada 

 

A Xunta de Galiza ten adoptado a decisión de trasladar os servizos de 

coordinación do 061 ao Edificio de atención Integrada de Emerxencia da Estrada. A 

data comunicada para este traslado é o 2 de outubro. Este traslado afecta a arredor de 

190 profesionais, persoal estatutario e laboral da Xunta de Galiza e ao persoal 

pertencente á empresa do Grupo Norte ao que lle ten externalizado parte do servizo. 

Diante deste traslado a Administración ten realizado unha relentización da 

negociación das condicións do mesmo inexplicábel. Por parte dos traballadores/as 

trasladáronlle as súas demandas en maio de 2017, e non foi até xaneiro de 2018 que 

conseguiron un primeiro contacto, e non houbo a seguinte reunión até xuño. 

Esta estratexia de adiar até o final a negociación é unha irresponsabilidade por 

parte do Sergas, do 061 e do Grupo Norte. @s profesionais reclaman unha 

compensación diante dunha deslocalización do seu posto de traballo, que afecta 

substancialmente as condicións laborais e de vida. Supón perda de cartos e de tempo, 

dificultades de conciliación... 
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Diante desta situación está levándose a cabo unha folga indefinida tanto no 061 

como no Grupo Norte pola falta de acordo nas condicións do traslado e dun cronograma 

serio que poida garantir que o traslado se poida levar a cabo dun xeito efectivo e seguro 

tanto para @s traballadores e traballadoras como para a poboación. 

Estamos diante dun servizo esencial como é a coordinación das urxencias 

sanitarias de Galiza, polo que se fai preciso que a Xunta abandone a posición de 

inmobilismo e dilación e se sente a negociar c@s traballadores e traballadoras, pezas 

clave nun servizo tan vital.  

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Vai atender as demandas d@s traballadores e traballadoras, especialmente en 

canto a compensacións económicas ocasionadas pola deslocalización (transporte, 

tempo, conciliación...) diante do traslado da central de coordinación do 061 á Estrada? 

 

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:28:52 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:29:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:29:03 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:29:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:29:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:29:09 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar diante da situación límite do persoal dos 

PACs. 

 

@s profesionais dos PACs levan meses denunciando a situación de deterioro das 

condicións laborais e asistenciais que se vive nestes centros que atenden as urxencias 

extra-hospitalarias de Galiza. Seguen cos mesmos recursos materiais e humanos que hai 

10 anos, cando neste tempo as urxencias non fixeron máis que aumentar: 

envellecemento da poboación, o persoal dos PACs fai o 90% do traballo do 061, son os 

que “medicalizan” as ambulancias, van aos domicilios, atenden os accidentes, 

infartos...Denuncian que traballan continuamente en situación de servizos mínimos, que 

a sobrecarga laboral é brutal, que non substitúen as ausencias d@s profesionais, que non 

se establecen reforzos en fins de semana ou en datas con previsión de aumento de 

demanda. Denuncian que en algúns centros nin sequera se cobren eses servizos 

mínimos. 

Levan meses denunciando que así é imposíbel continuar, tentando que o Sergas 

escoite as súas demandas, atopándose que lonxe de ser escoitados este verán están a 

traballar en peores condicións que nunca. Atención Primaria con listas de espera 

estruturais de máis dunha semana, profesionais sen substituír, centros de saúde 

pechados polas tardes, consultorios pechados, ausencia de pediatras... Toda esa carga 
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asistencial concéntrase nos PACs, aos que non se lles aumenta o persoal, senón que a 

solución que aporta o Sergas e a sobrecarga laboral e o recorte de dereitos dun persoal 

extenuado que está traballando ao límite. 

Esta situación non é froito da fatalidade, e consecuencia directa das decisións 

políticas que o Partido Popular no Goberno galego foi tomando ao longo dos últimos 

anos, de recortes e deterioro da sanidade pública. Recorte de persoal, taxa de reposición, 

precariedade laboral, abandono do Plan de Mellora da Atención Primaria... ocasiona a 

fuxida de profesionais cara outros sistemas sanitarios, outros países ou a sanidade 

privada.  

A situación é consecuencia da escolla ideolóxica do Partido Popular de deterioro 

da sanidade pública para beneficio da privada, polo tanto é reversíbel, hai alternativa 

cun cambio de rumbo, para ir na dirección contraria. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Vai atender, sen máis dilación, as demandas d@s profesionais que prestan os 

seus servizos nos Puntos de Atención Continuada, PACs, das que é coñecedor o Sergas? 

 

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:44:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:44:08 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:44:10 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:44:11 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:44:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:44:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

O pasado 9 de marzo actual o ministro de Facenda e Función Pública 

asinou con CCOO, UGT e CSI-F o II Acordo para a mellora do emprego 

público e de condicións de traballo, tras manifestar que a mellora da 

situación económica e orzamentaria e o recoñecemento da aportación que 

ten suposto o traballo dos empregados e empregadas ao servizo das 

Administracións Públicas para acadar esta situación, conduce a un 

escenario no que se articula un acordo global e plurianual.  

 

As partes asinantes consideran que a situación actual aconsella articular 

aspectos retributivos nun marco temporal axeitado, para dotar de 

estabilidade, certeza e seguridade nesta materia ás administracións públicas 

e ao persoal ao seu servizo. A mellora das condicións de traballo do persoal 

funcionario, laboral, estatutario, docente e ao servizo da Administración de 

Xustiza redundará de maneira directa nun incremento da calidade da 

prestación dos servizos públicos que recibe a cidadanía.  

 

O acordo, en materia retributiva, formula un horizonte temporal a tres anos 

a incluír nas sucesivas leis orzamentarias, quedando a parte variable 

vencellada durante 2018, 2019 e 2020 ao crecemento da economía española 

e, no terceiro exercicio, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade 

orzamentaria. 

 

O acordo tamén recolle o incremento da Oferta de Emprego Público de 

2018, con taxas adicionais para determinados sectores ou derivadas de 

incrementos de poboación.  

 

En terceiro lugar, este acordo asume novos compromisos en materia de 

estabilidade do emprego público, xornada de traballo, conciliación e 
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tratamento retributivo das situacións de incapacidade temporal, plans de 

igualdade, necesidades formativas e xubilación parcial.  

 

Sen prexuízo daquelas materias acordadas que afectan a competencias 

básicas estatais, os demais aspectos recollidos neste acordo poderán ser 

obxecto de negociación nos seus respectivos ámbitos, incluído, no caso de 

Galicia, o noso sector público autonómico. 

 

Considerando a transcendencia deste acordo en materia de emprego 

público, que debe ter xa reflexo no presente exercicio 2018 na nosa 

Administración autonómica.  

 

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para abordar coa maior urxencia a 

negociación para a aplicación no sector público autonómico do II Acordo 

para a mellora do emprego público e de condicións de traballo, subscrito 

con data 9 de marzo actual polo ministro de Facenda e Función Pública 

coas organizacións sindicais? 

 
 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 13:43:33 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 13:43:44 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 13:43:53 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 13:43:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz 

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 en Pleno.  

 

 

A protección e conservación da natureza e do medio ambiente é unha 

preocupación esencial da nosa sociedade, unha tarefa prioritaria que require dos 

poderes públicos a habilitación dos necesarios medios humanos e materiais. O 

desafío da prevención, extinción e investigación dos incendios forestais de nova 

xeración e a súa correlación co conxunto das políticas forestais e agrogandeiras 

en Galicia, intensifican o reto da Xunta de Galicia co seu persoal asignado para 

estes labores críticos.  

 

Trala creación da primeira escala de Axentes Forestais de Galicia en 1992, 

adscrita ao Grupo D de clasificación funcionarial, no ano 2000 creouse a escala 

de Axentes facultativos medioambientais, grupo C, actualmente declarada “a 

extinguir” nos termos establecidos pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 

público de Galicia con motivo da creación da nova escala de Axentes técnicos en 

xestión ambiental, Grupo B.  

 

Actualmente os axentes están adscritos a dúas Consellerías (cuestión que debería 

ser tamén obxecto de análise de eficacia organizativa), estando 350 efectivos 

asignados á do Medio Rural e 150 á de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio. 

 

Todo este colectivo ten paralizadas dende o mes de decembro de 2017 as 

negociacións coa Xunta de Galicia sobre un acordo que regule as súas condicións 

de traballo, toda vez que o acordo asinado en 2004 leva varios anos caducado. As 

negociacións iniciáranse xusto tras a vaga de lumes de outubro de 2017, 

quedando suspendidas unilateralmente pola Dirección xeral de Función Pública. 

  

As propias Consellerías de Facenda, de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio e do Medio Rural asinaran coas organizacións sindicais en setembro de 

2016 un compromiso para desenvolver un novo regulamento de funcións da 

escala. Tamén o acordo no que ademais interviña a Consellería de Educación 
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para iniciar a nova formación requirida polo novo subgrupo de pertenza na nova 

escala creada en 2015 non se ten cumprido.  

 

Os compromisos de efectiva creación dos postos necesarios para investigación de 

incendios forestais en cada distrito é un incumprimento máis fronte aos 

recorrentes anuncios mediáticos do Goberno autonómico.  

 

Estes incumprimentos deixan patente a falla de compromiso real por parte do 

Goberno galego coas condicións de traballo e funcións dos axentes forestais e 

medioambientais, encontrándonos xa practicamente na campaña de prevención e 

extinción de incendios forestais deste verán.  

 

Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións 

de traballo e funcións dos Axentes forestais e medioambientais de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 13:44:57 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 13:45:07 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/08/2018 13:45:16 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/08/2018 14:04:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

O pasado 22 de decembro de 2017 os grupos parlamentares recibimos da 

Dirección xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias da Xunta de Galicia 

o documento titulado “Análise do impacto do Brexit en Galicia”, en relación coa 

PNP núm.1846 aprobada na sesión plenaria do 21 de febreiro de 2017.  

 

Aínda que a introdución do documento reclama a necesaria prudencia nesta 

análise prospectiva, non tendo polo tanto carácter definitivo nin pechado senón 

que se configura dunha forma activa e dinámica, para ir actualizándose conforme 

ás propostas e acordos que se vaian acadando durante as negociacións do 

proceso, o documento acada unha serie de conclusións e recomendacións, 

observando finalmente a necesidade de traballar e posicionarse en varios eidos. 

 

Despois de analizar o impacto no sector servizos e no sector industrial 

(automóbil, téxtil, industria conserveira e a construción), analízanse os sectores 

agrícola, pesqueiro, educativo, turístico e sanitario, para rematar revisando moi 

sinteticamente o impacto institucional e, sobre todo, a repercusión do Brexit no 

orzamento da UE e nos fondos estruturais e de investimento. A previsión do 

déficit que xerará nas contas europeas a saída do Reino Unido da UE acadaría os 

10.000 millóns de euros, barallándose varios escenarios de novas contribucións 

ou redución de gastos para cubrilo. A Xunta de Galicia estima que desde 1986, 

Galicia ten recibido arredor de 20.000 millóns de euros, tendo asignados para o 

período marco actual 2014-2020, 4.000 millóns dos fondos europeos. Así o 

Brexit, continúa o documento, podería implicar un duro golpe á política de 

cohesión na UE. 
 

O documento insta a posicionarse xa en 2018 en catro eidos: seguimento 

periódico pola Xunta de Galicia do impacto do proceso, acordando ou instando 

as necesarias medidas lexislativas, administrativas ou de calquera índole; 
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determinar a posición negociadora de Galicia en cada unha das políticas da UE, 

especialmente na PAC, PPC e Cohesión tras o ano 2020; reforzar os servizos de 

apoio a empresas, cidadáns, traballadores e calquera colectivo afectado polo 

Brexit; e a creación dun foro que permita o seguimento do Brexit no que 

participen os interlocutores económicos e sociais que serva, se di, para 

reflexionar sobre as consecuencias do acordo e o seu posterior desenvolvemento, 

así como propoñer medidas de adaptación á nova realidade en cada ámbito.  

 

Non consta no documento remitido as fontes consultadas (máis alá do repertorio 

de lexislación da UE) nin o posible proceso de participación ou de consulta a 

órganos especializados, axentes económicos e sociais, expertos ou centros de 

referencia.  

 

Por iso, os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para posicionarse durante 2018 nos eidos 

identificados como prioritarios no seu documento de Análise do impacto do 

Brexit en Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:05:52 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:06:15 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:06:24 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 14:06:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodriguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

 

A falta de claridade conceptual e de regulación con respecto aos grupos de 

interese (lobbies) supón en moitas ocasións a confusión entre estes grupos e o 

tráfico de influencias, pero mentres o lobby presupón un certo equilibrio, a 

priori, no campo de xogo, o tráfico de influencias, todo o contrario, consiste nun 

abuso de posición, normalmente ilegal, ilícita, do que se obteñen beneficios. Un 

grupo de interese implica unha declaración de intencións e, nesa medida, o 

recoñecemento de que o xogo de forzas se debe facer explícito para que os 

cidadáns, as organizacións, os consumidores, o conxunto de axentes, saiban a que 

aterse. Por iso, o recoñecemento, a formalización e a regulación dos lobbies no 

noso país, na nosa comunidade, é unha imperiosa esixencia de transparencia e 

calidade democrática.  

 

Segundo o Eurobarómetro, o 77 % dos españois cren que a corrupción é parte da 

cultura dos negocios, mentres que un 67 % considera que a única forma de ter 

éxito nos negocios son as conexións políticas. Estas percepcións son aínda máis 

fortes entre as empresas, das que un 91 % ve excesivos vínculos entre diñeiro e 

política. Basta ser espectador dos principais casos xudiciais de corrupción no 

noso país para ser conscientes deste grave problema social, económico e político. 
 

O Libro verde sobre a iniciativa europea en favor da transparencia, elaborado 

pola Comisión Europea en maio de 2006, define o lobbismo como unha parte 

lexítima do sistema democrático, independentemente de que esta actividade sexa 

realizada por particulares, empresas, organizacións da sociedade civil así como 

por outros grupos de interese ou, incluso, firmas que traballan en nome de 

terceiras persoas, como responsables de relacións institucionais, laboratorios de 

ideas (think-tanks) ou profesionais da avogacía. Unha actividade que debe de ser 

pública para que a cidadanía teña pleno acceso á información sobre todo o que 

incide no comportamento das institucións e das autoridades. 
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Nas distintas iniciativas presentadas polo noso Grupo parlamentario nos 

anteriores períodos de sesións desta X Lexislatura en materia de calidade 

democrática e medidas contra a corrupción, e sistematicamente rexeitadas polo 

Grupo do Partido Popular, recollíamos as consideracións do Grupo de Estados 

contra a Corrupción (GRECO) do Consello de Europa.  

 

O seu informe de xullo de 2016 supuña un severo correctivo ante a inacción das 

autoridades españolas (co Goberno do Partido Popular ao fronte) ao concluír que 

o noso país non ten observado de maneira satisfactoria ningunha das 

recomendacións contidas no seu informe de avaliación do Cuarto ciclo de 2014. 

Sen paliativos, GRECO cualifica como “globalmente insatisfactorio” o grao de 

cumprimento das súas recomendacións.  

 

Os gobernos do Partido Popular teñen buscado crear a aparencia de impulsar un 

ambicioso paquete de iniciativas dirixidas a loitar contra a corrupción, pero tanto 

a realidade socio-política do noso país (ver sucesivos barómetros CIS) como as 

conclusións do Informe GRECO 2016 desmenten incontestablemente esta errada 

pretensión, non atendéndose así ás esixencias preconizadas polo Consello de 

Europa. 

 

No seu Informe de conformidade intermedia de seguimento da prevención da 

corrupción, adoptado na súa 78ª reunión plenaria en Estrasburgo nos pasados días 

4-8 de decembro de 2017, o Consello de Europa volve observar como España 

non está a cumprir de forma satisfactoria as recomendacións contra a corrupción. 

Entre estas recomendacións, GRECO insta a regular os grupos de interese e as 

súas relacións coas autoridades públicas e, sinaladamente, cos representantes 

políticos.  

 

Nunha comparecencia parlamentaria en 2015 o propio presidente do Consello 

Galego da Competencia aludía claramente a determinados axentes que interveñen 

no mercado como focos de especial atención en materia de libre competencia e, 

polo tanto, sectores máis que propicios a desenvolver presión sobre as 

autoridades reguladoras á hora de acordar políticas públicas.  

 

Tamén o presidente do Parlamento galego anunciaba en decembro de 2016 que 

promovería que a axenda dos deputados autonómicos sería pública para a 

cidadanía. 

 

Ao igual que Estados avanzados da nosa contorna, institucións da UE e algunhas 

comunidades autónomas, Galicia ten tamén que adoptar todas as medidas 

necesarias para reforzar a lexitimidade do seu Goberno, das súas institucións, e 
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reducir así a percepción de corrupción sistémica. E a regulación do lobby é unha 

das medidas precisas para reducir riscos de corrupción e mellorar a calidade e a 

transparencia na toma de decisións políticas.  

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

 

Que previsións ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e 

administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de 

Galicia e do seu sector público instrumental? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:07:29 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:08:24 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:08:31 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 14:08:38 
 

113442



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 
 

 

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

Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral en Pleno.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

das traballadoras os pronunciamentos da Xunta de Galicia que impedían esta 

permuta de postos de traballo.  

 

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

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

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

contrato de duración determinada non poden, sen que exista algunha 

xustificación obxectiva, ser tratados de maneira menos favorable que os 

traballadores fixos que se encontran nunha situación comparable. 

 

Por iso o Tribunal Constitucional recoñece en amparo ás traballadoras temporais 

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

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

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

dereito de permuta aos traballadores fixos– debe interpretarse conforme á 

normativa comunitaria que proscribe as diferenzas de trato inxustificadas entre o 

persoal fixo e o temporal.  

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 
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Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato 

entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais conforme á doutrina 

do Tribunal de Xustiza da Unión Europea? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:09:43 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:09:54 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2018 14:10:00 
 

Julio Torrado Quintela na data 10/08/2018 14:10:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo 

e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral en Pleno. 

  

 

A Lei de racionalización do sector público autonómico fora presentada polo 

Goberno da Xunta de Galicia como unha aposta pola transparencia xa que, 

segundo recolle a nota de información do Consello aos medios dada a coñecer 

daquela, “a transparencia é o principio que rexerá a contratación pública, xa 

que se establece a redución á metade da marxe para a adxudicación directa 

deste tipo de contratos: por riba de 9.000 euros nos contratos de servizos e 

subministracións e de 25.000 euros de obras será obrigatorio solicitar tres 

ofertas distintas a empresas non vinculadas entre si”.  

 

Como é coñecido a contratación realizada por contratos menores permite unha 

ampla marxe para realizar unha adxudicación discrecional e aínda que debera ser 

utilizada para casos puntuais e xustificables, se acude con demasiada asiduidade. 

O certo foi que tal proposta pola transparencia pouco durou, xa que remata pouco 

máis de dous anos despois, e a Lei de ordenación da asistencia xurídica da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público 

autonómico, a través da súa disposición derradeira primeira, anula tales límites, 

elevándose ao dobre desas contías. 
 

No último ano do que a Xunta de Galicia ofreceu datos (o de 2016), a 

contratación adxudicada a través da figura do contrato menor, ascendeu para o 

sector público autonómico a 123.903 contratos, por importe de 868.960.521 

euros. De feito a través deste tipo de contratación, foron as cantidades que máis 

se adxudicaron, superando mesmo aos procedementos abertos e supoñendo case 

que o 50 % da contratación total realizada pola Xunta de Galicia. Unha marxe 

demasiado ampla de discrecionalidade, sen que medie ningún tipo de publicidade 

nin se prime a presentación de múltiples ofertantes, cunha “contratación a dedo” 

excesiva. 

 

Pero é que ademais de constituír unha contía tremendamente elevada, non se 

favorece o seu control e seguimento, xa que na plataforma de contratación, da 
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Xunta de Galicia, no seu apartado correspondente a “contratos menores” non 

queda rexistrada a información básica dos ditos contratos, senón que unicamente 

aparece un número reducido de días.  

 

Pódese acceder a tal plataforma actualmente e comprobar, por exemplo, que 

ningún dos contratos menores realizados durante o último exercicio do 2017 está 

dispoñible e pode ser examinado:  

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-e-

estatistica/contratacion-publica/contratos-menores).  

 

Non parece que tal xeito de actuar da Xunta de Galicia beneficie a transparencia 

necesaria da contratación pública, contradicindo as manifestación realizadas 

nesta materia polo executivo galego.  

 

 

Por todo o anterior os deputados que asinan preguntan:  

 

Considera o Goberno galego que deste xeito se cumpre co obxectivo de acadar 

unha maior transparencia na contratación pública? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:12:29 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:12:41 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:12:48 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 14:12:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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 Pleno.  

 

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación. 
 
Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 
 

A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 
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máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018.  

 

O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f).  

 

 

Polo exposto o deputado e as deputadas que asinan preguntan:  

 

 

Que previsións ten o Goberno galego en materia de coordinación de policías 

locais de Galicia para paliar o seu actual déficit de efectivos?  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:16:12 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:16:27 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:16:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputada pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

O pasado mes de marzo entrou en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que se traspoñen o ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.  

 

No marco da “Estratexia Europa 2020” a contratación pública desenvolve un 

papel clave, posto que, tal e como recolle a exposición de motivos da Lei 9/2017, 

se configura como un dos instrumentos baseados no mercado interior que deben 

de ser utilizados para acadar un crecemento intelixente, sostible e integrador, 

garantindo ao mesmo tempo un uso con maior racionalidade económica dos 

fondos públicos e, engadimos, suxeito a un completo marco de medidas de loita 

contra a corrupción e a fraude. Porque como tamén recoñece a Unión Europea, a 

contratación pública debe incrementar a súa eficiencia no gasto público, mais 

facilitando a participación das pequenas e medianas empresas (Pemes) e 

permitindo aos poderes adxudicadores empregar a contratación pública en apoio 

de obxectivos sociais comúns.  

 

Ademais de acadar unha mellor relación calidade-prezo, esta nova lei ten como 

obxectivo principal lograr unha maior transparencia na contratación pública. 

 

Lembremos que a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) 

calculaba que o sobrecusto causado por malas prácticas "anticompetencia" 

ascende a 40.000 millóns de euros ao ano, un 4,5 % do PIB, porcentaxe que 

superaba incluso a previsión de déficit comprometida por España con Bruxelas 

para 2015 (4,2 %). Este dato significaría que España podería resolver en moi 

gran medida os desequilibrios orzamentarios que sangran as contas públicas e 

que tanto deterioro teñen producido nos servizos públicos de benestar. A CNMC 

valora nun 15 % o peso da contratación pública sobre o PIB. 
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Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia vén insistindo a través 

das diferentes iniciativas presentadas nesta lexislatura que en materia de 

contratación pública cómpre avanzar con máis decisión na adopción de medidas 

técnicas e legais que, máis alá da necesaria transparencia e regulación de 

procesos e criterios, loiten e evitan sistemas de fraude nas compras públicas 

autonómicas.  

 

No Libro IV da nova Lei de contratos do sector público establécese un novo 

esquema de gobernanza para o control das obrigas comunitarias na materia e 

combater as irregularidades na súa aplicación. Neste esquema habilítase ás 

comunidades autónomas para a creación da Oficina de Supervisión da 

Contratación, con plena independencia orgánica e funcional, que debe de render 

contas anualmente perante as cámaras lexislativas e os órganos de control 

externo. Esta oficina debe de coordinar a supervisión da contratación pública 

polos poderes adxudicadores do conxunto do noso sector público autonómico, 

podendo dar traslado á Fiscalía ou órganos xudiciais ou administrativos 

competentes dos feitos dos que teña coñecemento e que poidan ser constitutivos 

de delito ou infracción.  

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para a creación da Oficina Independente de 

Supervisión da Contratación do Sector Público Autonómico no marco da nova 

Lei de contratos do sector público? 

 
 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:17:45 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:17:55 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:18:01 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 14:18:10 
 

113450



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e María Luisa Pierres López, 

deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

Pleno.  

 

A Coruña e a súa comarca necesita dunha posición conxunta con respecto 

ao futuro da construción da área metropolitana da Coruña. A área 

metropolitana é unha realidade como fenómeno innegable necesario para 

mellorar o futuro do benestar dos cidadáns dunha comarca con influencia 

sobre 450.000 persoas e primeira zona económica de Galicia.  

 

As solucións metropolitanas deben ter como centro da súa actuación á 

cidadanía que vive, traballa e se despraza por unha área sen distinción de 

límites administrativos, da que demanda servizos máis eficientes e 

económicos, sen distinción da Administración local ou autonómica que 

llelos presta. Por iso o lóxico proceso, despois dunha declaración de 

intencións cuxo fin é un desenvolvemento posterior normativo, debe ir 

dando pasos con medidas concretas que articulen servizos de carácter 

metropolitano e que axuden a visibilizar entre a cidadanía os beneficios do 

traballo conxunto entre as súas administracións máis próximas, os 

concellos. 

 

 

O froito dese espírito de construción do metropolitano xa se manifestou no 

Concello da Coruña coa articulación de servizos de ámbito supramunicipal 

como o da auga potable desde Emalcsa, a depuración de augas desde a 

EDAR de Bens e o tratamento de lixo desde Nostián. Aprobouse tamén nun 

pleno do Concello, o documento coñecido como a Declaración de María 

Pita, como elemento inspirador dos pasos a dar na construción da área 

metropolitana.  

 

Ao mesmo tempo o modelo elixido propuxo, un territorio concreto de área 

metropolitana que pensamos sería conveniente reformular, polo menos para 
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determinados servizos a consorciar, como sería o da mobilidade. Na 

actualidade súmanse ao proceso o Concello da Coruña e os oito concellos 

que conforman o Consorcio das Mariñas (Betanzos, Sada, Carral, 

Abegondo, Bergondo, Oleiros, Cambre e Culleredo). Está ausente do 

proceso o concello de Arteixo e outros tres concellos que pensamos 

deberían de incorporarse ás propostas de traballo do novo ente, para dotalo 

de novas fortalezas e oportunidades, como son Cerceda, Laracha e 

Carballo.  

 

De cara a facilitar o proceso queremos dar pasos e ofrecer á cidadanía 

solucións inmediatas que a día de hoxe se saben técnica e economicamente 

viables, que foron postas en práctica noutras cidades de España e que 

mellorarían claramente a súa calidade de vida, como é a que afecta á 

mobilidade.  

 

Na cidade da Coruña xestiónanse cada ano cerca de 21 millóns de viaxes 

pola actual concesionaria do transporte urbano. Complementariamente 

interactúan coa cidade uns 6.000.000 de traxectos en bus de tipo 

metropolitano. Os cambios recentes nas liñas metropolitanas que entran 

pola cidade non reduciron os 100.000 coches que cada día entran na cidade 

desde a área de influencia e non se incrementaran os usuarios que utilizan o 

transporte metropolitano.  

 

A todo iso súmaselle que os accesos á cidade e ás súas conexións coa área 

están sufrindo importantes atrasos no seu desenvolvemento e necesaria 

actualización, como a reforma de Lavedra, a construción do Viario 18, a 

ampliación da Ponte da Pasaxe, a reforma da Nacional VI, a construción da 

intermodal ou a liberación de terreos no porto interior para articular novas 

solucións de mobilidade.  

 

É ademais un momento oportuno para avanzar na mobilidade metropolitana 

porque no ano 2019 vencen gran parte das concesións de transporte 

metropolitano que interactúan coa cidade e sería o momento de 

reformulalas no novo escenario. 

 

Os Socialistas propoñemos a constitución dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte como primeiro ente metropolitano, cuxa 

principal misión será coordinar e xestionar o servizo de transporte de 

viaxeiros no conxunto dos concellos da área, reunindo baixo unha soa 

113452



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 

autoridade administrativa a responsabilidade da xestión da mobilidade por 

estrada de carácter urbana, periurbana e interurbana.  

 

Entendemos que a cidadanía ten todo o dereito a recibir das 

administracións os servizos de maior calidade e eficiencia, prestados con 

eficacia e xestionados de forma transparente. Este é o espírito que debe 

guiar o traballo político institucional. 

 

 

Por iso, os deputados que asinan preguntan:  

 

Que medidas ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e 

apoiar de xeito efectivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos 

no ámbito da área metropolitana da Coruña? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:18:49 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2018 14:18:59 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:19:06 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:19:13 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2018 14:19:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

Despois das queixas manifestadas durante o ano 2017, federacións deportivas 

galegas veñen de denunciar de novo a progresiva redución do investimento da 

Xunta de Galicia no deporte, e especificamente a minoración de axudas ao tecido 

federativo, mesmo para a prestación de funcións públicas delegadas no ámbito 

deportivo polo propio Goberno galego.  

 

Así, o orzamento dedicado ao deporte galego reduciuse na ultima década nun 49 

%, pasando de 41,9 millóns de euros en 2008 aos 21,9 millóns asignados en 

2018. As obrigas recoñecidas no programa 441A-Promoción da actividade 

deportiva- reducíronse nun 44 %, pasando de executarse 40,1 millóns de euros en 

2008 a 22,6 millóns en 2017.  

 

A asignación de subvencións ás federacións deportivas galegas sufriu unha 

minoración do 29 % entre 2010 e 2018, pasando de 5 millóns de euros en 2010 

aos 3,6 millóns previstos, polo de agora, para 2018, poñéndose en perigo incluso 

o desenvolvemento das función públicas delegadas pola propia Administración 

autonómica nas federacións. 

 

Cómpre ademais que o Goberno galego, a través da Secretaría Xeral para o 

Deporte, faga públicos os baremos dos convenios que subscribe coas federacións 

deportivas, para dotar ao sector da máxima transparencia e rigor no seu 

financiamento.  

 

Polo exposto, novamente, os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para garantir a suficiencia 

financeira das federacións deportivas galegas no período 2018-2020? 
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Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:19:55 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:20:05 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2018 14:20:11 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:20:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja 

Suárez, Julio Torrado Quintela, Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Pleno.  

 

 

A sentenza da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional do pasado día 8 de 

marzo de 2018, en recurso número 310/2015, confirmou a correspondente 

resolución do Tribunal Económico Administrativo Central do 5 de febreiro de 

2015 sobre os acordos da Administración tributaria de liquidación e sanción polo 

Imposto de Sociedades, por importes de 6.059.636,41 euros e de 3.220.763,25 

euros, á compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, 

S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e 

antes INAER AVIATION GROUP, S.L.), por celebración de negocios xurídicos 

simulados (“préstamos participativos” dentro do grupo empresarial) para 

defraudar á facenda pública.  

 

Como queira que a devandita compañía mercantil, ou algunha ás que sucedeu, 

puidese ser adxudicataria de contratos no ámbito do sector público autonómico, 

cómpre analizar se con motivo da situación fiscal confirmada pola Audiencia 

Nacional algún dos contratos poida incorrer en supostos de nulidade e se se 

aprecian ou apreciaron, de ser o caso, polos órganos de contratación autonómicos 

circunstancias de prohibición para contratar que afectan a este grupo empresarial. 

 

 

Polo exposto os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para verificar os contratos 

que a compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, 

S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e 

antes INAER AVIATION GROUP, S.L.) puidese ter formalizado no ámbito do 

sector público autonómico e a posible concorrencia de causas de prohibición para 

contratar nesta mercantil que afectasen a validez dos contratos? 
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Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:21:13 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:21:21 

 
María Dolores Toja Suárez na data 10/08/2018 14:21:27 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2018 14:21:38 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:21:45 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2018 14:21:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputadas e deputados 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

O pasado 24 de maio de 2018 o director da Axencia de Protección da Legalidade 

Urbanística (APLU) resolveu, de conformidade co disposto no artigo 156 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, declarar que as obras promovidas 

pola Asociación de Veciños “As Peniñas”, executadas en solo rústico, sen 

autorización urbanística autonómica, nin plan especial, consistentes nunha 

construción en curso de execución, no lugar de Chousa do Medio-Vales, 

parroquia de Borrifáns, no municipio de Oza-Cesuras, non son legalizables por 

seren incompatibles co ordenamento urbanístico.  

 

A Axencia ordena a demolición destas obras a costa do Concello de Oza-

Cesuras, tras verificar no tracto sucesivo das transmisións do solo afectado que o 

titular actual do ben é o propio Concello. A demolición debe executarse nun 

prazo de tres meses, con advertencia de multas coercitivas e poñendo os feitos en 

coñecemento do Ministerio Fiscal aos efectos de esixencia das posibles 

responsabilidades penais.  

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

En que medida estas actuacións verificadas pola APLU poden afectar ao réxime 

de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras poda ser 

beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:23:14 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:23:24 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:23:31 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2018 14:23:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2018 14:23:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputado e deputada 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

 

Como xa vimos subliñando reiteradamente, os mecanismos de transparencia 

funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a 

hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou 

patrimonio públicos.  

 

Como tamén lembramos en anteriores iniciativas, un destes aspectos que 

reforzarían a nosa calidade democrática é o nivel de información nas relacións do 

executivo co poder lexislativo.  

 

O artigo 19.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno 

establece que a finais de cada ano, a Xunta de Galicia elaborará e publicará no 

Portal de transparencia e goberno aberto un informe respecto do grao de 

cumprimento dos acordos aprobados polo Parlamento de Galicia nese ano.  

 

Actualmente, figura dispoñible no Portal de transparencia a información relativa 

unicamente aos acordos aprobados no Parlamento durante a IX Lexislatura e a X 

actual, pero rematado o ano 2017 non figura ningún informe sobre o grao de 

cumprimento destes acordos, ou polo menos non se pode acceder a esta 

información substancial en “https://transparencia.xunta.gal/outras-

organizacions/relacions-xunta-parlamento”. 
 

 

Ante esta situación, unha vez máis, o deputado e a deputada que asinan 

preguntan:  

 

Ten previsto realmente o Goberno galego publicar no Portal de transparencia e 

goberno aberto o informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia 

dos acordos aprobados polo Parlamento? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2018 14:24:38 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2018 14:24:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado 

Quintela deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 
 

A matrona é unha profesional recoñecida internacionalmente en todos os 

sistemas sanitarios, nos que se considera unha figura esencial que incide nun 

ámbito sanitario e social tan importante como a maternidade e a atención á 

saúde sexual e reprodutiva da muller e da familia, nos diferentes momentos 

do ciclo vital das persoas; achegando o apoio, os coidados e os consellos 

necesarios, que inclúen medidas preventivas, a promoción do nacemento 

normal, a detección de complicacións na nai e no neno, o acceso ao coidado 

médico ou outra asistencia axeitada e a execución de medidas de emerxencia. 

 

As matronas están capacitadas para desenvolver as súas competencias no 

entorno da atención especializada hospitalaria e na atención primaria, tal e 

como se recolle no documento de reclamación de competencias de 

enfermería Obstétrico-Xinecolóxica (matrona) elaborado pola FAME e 

sustentado na normativa española e europea vixente. 

 

A nivel de atención primaria, as competencias da matrona son: 

 

 Atención preconcepcional 

 Control do embarazo de baixo e medio risco. 

 Educación grupal a embarazadas, parella ou acompañante, dentro do 

programa de “preparación ao nacemento”. 

 Atención no postparto na consulta e no domicilio. 

 Educación grupal no postparto. 

 Asesoramento e soporte na lactación materna e crianza. 

 Seguimento do neonato san ata o 28 día de vida. 

 Realización de probas de screening para a prevención do cáncer de 

cérvix (citoloxías). 

 Asesoramento en materia de saúde sexual e reprodutiva (elección de 

métodos anticonceptivos). 

 Consulta de asesoramento en materia de saúde sexual para 

adolescentes/mozos e colectivos que demanden formación nesta 

materia: profesores, pais e nais. 
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 Participación no screening da detección de infeccións de transmisión 

sexual e derivación a outros profesionais, se fora o caso. 

 Consulta dirixida ás mulleres que se atopan na etapa perimenopáusica 

e menopáusica, en relación á saúde sexual e reprodutiva nesta etapa da 

vida. 

 Detección e atención na violencia de xénero, especialmente durante o 

embarazo e o postparto. 

 

A maioría de países do entorno europeo apostan por un modelo de coidados 

onde as matronas teñen un papel fundamental e isto require dunha 

planificación de recursos profesionais que poidan garantir a carteira de 

servizos e coidados que teñen que proporcionar as matronas ás mulleres e ás 

súas familias. 

 

Segundo un estudio elaborado pola Federación de Asociacións de Matronas 

de España en 2016, a media de enfermeiras matronas por 100.000 habitantes 

nos países da OCDE era de 69,8 mentres que en España era, no ano 2014, de 

só 24,2 (case tres veces menos). 

 

No mesmo estudo sinálanse tamén importantes diferenzas na ratio de 

matronas por cada 100.000 mulleres no caso das comunidades autónomas, 

sendo Galicia, Madrid, Asturias e Andalucía as que teñen unha ratio menor, 

fronte a Baleares cunha ratio de 36,49 matronas por 100.000 mulleres, sendo 

a ratio de España no 2009 de 31,6 matronas. 

 

A OCDE no seu estudo tamén sinala as ratios de matronas por cada 1.000 

nacementos, situándose en España en 12,4 matronas, namentres que a media 

dos países obxecto de estudo se sitúa en 25,9 matronas por cada 1.000 

nacementos. Novamente España está moi por baixo da media do resto de 

países.  

 

Nos países do noso entorno a tendencia é ao incremento, optando por investir 

na atención no puerperio e no coidado ao neonato, triplicando na última 

década os cocientes de matronas por cada 1.000 nacementos. 

 

Noutro estudo do Ministerio de Sanidade sobre a necesidade de profesionais 

de Enfermería 2010-2015 (SANIFAX-2011) a proxección feita sobre o 

número de matronas era de 7.204 mentres que en 2015 o número de matronas 

era dunhas 5.469 matronas para todo o territorio español, o que supuña que 

en 2015 España tiña un 25% menos de matronas do estimado en 2011 e se 
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temos en conta a previsión para o 2020 de 8.200 matronas, o crecemento 

anual tería que ter sido dunhas 546 matronas más anuais. 

 

Segundo os últimos datos publicados polo INE, o 30 de maio de 2018, 

referidos ao ano 2017, o número de enfermeiros colexiados incrementou en 

8.527 persoas (un 2,9%), situándose en 299.824; e dentro deste colectivo, 

9.013 persoas estaban rexistradas como matronas (un 2,6% máis que o ano 

anterior).  

 

En canto ao reparto por comunidades autónomas, os maiores incrementos 

foron na Comunidade Foral de Navarra (23,0%), Andalucía (5,5%) e 

Canarias (4,6%); mentres que A Rioxa (0,5%), Galicia (0,6%) e a 

Comunidade de Madrid (0,8%) rexistraron os menores aumentos. 

 

O Concello de Cerceda tiña a 1 de xaneiro de 2017, segundo o IGE, 4.992 

habitantes, dos que 2.531 son mulleres, e destas 1.446 teñen entre 17 e 64 

anos.  

 

A atención de matrona neste concello consiste nunha consulta cada quince 

días sen que a profesional que presta o servizo sexa sempre a mesma, servizo 

que, ademais, se suspende no mes de agosto. 

 

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

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que o número actual de matronas do sistema 

público de saúde para o Concello de Cerceda é suficiente para dar un servizo 

axeitado á poboación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2018 14:29:44 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2018 14:29:53 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2018 14:29:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela 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 Pleno. 

 
O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular 

característica para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que 

teña para moitas das persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos 

poderes públicos e en concreto por parte da Comunidade Autónoma, 

competente en materia de servicios sociais que inclúe ás políticas de familia, 

benestar social, inclusión social, servicios comunitarios, atención ás persoas 

con discapacidade e ás persoas maiores. 

 

O plan de traballo do Consello de Contas para o ano 2016, aprobado polo 

pleno do Consello o 4 de decembro de 2015, contemplaba a realización dun 

informe sobre o gasto público autonómico en centros residenciais para 

persoas maiores e persoas con discapacidade. Recentemente coñeciamos dito 

documento que arroxa preocupantes datos sobre a situación da atención aos 

maiores na nosa comunidade autónoma.  

 

O informe sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en 

Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado 

pola OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento 

das prazas privadas(na actualidade o 65% do total das prazas ofertadas) en 

detrimento das xestionadas directamente pola administración autonómica. 

 

Esta aposta do goberno de Feijoo pola privatización de servizos públicos 

amósase tamén na fiscalización que o Consello de Contas realizou dos gastos 

de funcionamento dos centros públicos, que descenden desde o ano 2012 a 

pesar de que o número de prazas residenciais permaneceu case inalterable, 

así como o dos gastos de persoal das residencias xestionadas pola Xunta, que 

experimentaron un descenso dun 7,1% no exercicio 2015 con respecto ao 

exercicio 2010, debido ás medidas de contención para corrixir o déficit 

público e a non cobertura das ausencias nas xornadas mediante contratacións 

temporais. 

  

Ademais, o prazo medio ou de trámite do procedemento para o 

recoñecemento do  dereito a unha praza residencial no exercicio 2015 foi de 

113465



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 

453 días, moi superior aos seis meses que marca a lexislación, e o tempo 

medio de espera ata conseguir o ingreso no centro residencial, de 154 días, 

case o dobre do estipulado pola normativa aplicable. 

 

O informe chama a atención tamén sobre as graves deficiencias na xestión 

dos centros residenciais, en especial daqueles cuxa xestión está privatizada, 

referidos a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente do 

cociente do persoal de atención directa e a non diferenciación de funcións 

por categorías profesionais, do uso inadecuado das instalacións, das 

deficiencias nos protocolos de funcionamento, da falta de rigor dos 

rexistros... A pesares de que estes son factores que repercuten na calidade do 

servizo que se presta aos residentes, a Xunta de Galicia non iniciou 

expedientes sancionadores nos casos nos que as irregularidades observadas 

non se corrixiron posteriormente a ser notificadas.  

 

Son numerosas as persoas maiores que en Galicia demandan unha praza 

residencial, pero non poden ter acceso á mesma e dadas as cifras 

demográficas, serán máis no futuro inmediato.  Así para dentro de quince 

anos, no 2031, o IGE prevé que existan da orde de 780.000 persoas de 65 ou 

máis anos,  un aumento superior ao  17 % con respecto ás cifras actuais. Sen 

que a planificación da Xunta de Galicia pareza ter en conta tales previsións 

de acontecementos a curto e medio prazo, senón que, ao contrario: mantén un 

inaceptable e moi considerable retraso ao respecto das actuacións que debera 

levar adiante co obxecto de facer fronte a esta importante carencia pública. 

 
 

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

formulan a seguinte pregunta: 

 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do informe do Consello de Contas, 

publicado recentemente, “sobre o gasto público autonómico en centros 

residenciais para persoas maiores e persoas con discapacidade” e que 

prazos concretos vai establecer para dar cumprimento ao compromiso de 

construción de residencias públicas nas sete cidades máis importantes de 

Galicia para así paliar o grave déficit de prazas públicas en residencias para 

persoas maiores que revela este informe? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/08/2018 10:35:06 

 
Julio Torrado Quintela na data 14/08/2018 10:35:18 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/08/2018 10:35:24 

 

113467



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Julio 

Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez deputadas e deputados 

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

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

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Cerceda é un Concello que conta cunha poboación 4.492 habitantes segundo 

os últimos datos do IGE (01.01.2017), dos que 465 teñen entre 0 e 14 anos. 

 

A atención pediátrica neste Concello desenvólvese en horario de 8:30 a 11:30 

horas de luns a venres, sen que poida retrasarse a consulta debido a que a 

pediatra ten que incorporarse no Centro de Saúde de Acea da Ma 

(Culleredo). 

 

No mes de agosto, o servizo de Pediatría suspéndese para a atención dos 

nenos e das nenas de Cerceda, tendo que ser atendidos, só en caso de 

urxencia, pola persoa que se encontre para a atención das urxencias en xeral 

para toda o poboación ou ben desprazarse ata o Centro Rosalía de Castro, 

materno infantil, da Coruña, a 25 Km do centro de Cerceda. 

 

 

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

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que valoración fai o goberno galego sobre o servizo de Pediatría que se está 

a prestar no Concello de Cerceda? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/08/2018 12:05:52 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/08/2018 12:06:00 
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Julio Torrado Quintela na data 14/08/2018 12:06:07 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/08/2018 12:06:14 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

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

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

 

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático vén de formular 

favorablemente a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque eólico 

de Mouriños, ubicado nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas. 

Este proxecto insiste no modelo desenvolto nas últimas décadas en Galiza. 

Un modelo onde voan os beneficios producidos polo vento, que non serve para 

dinamizar a economía do rural e onde prevalece o descoido ambiental e 

paisaxístico. 

As empresas aproveitan a normativa aprobada polos gobernos autonómico e 

estatal para facer un gran negocio que pouco deixa na economía local. 

A declaración de utilidade pública outorgada sistematicamente por riba doutros 

usos, como o agrario, forestal ou turístico, e a declaración de proxecto de 

especial interese, que acurta os prazos á metade, son dous instrumentos que 

favorecen ás grandes empresas que se dedican á produción eólica, e impiden a 

defensa dos intereses da maioría. 

No caso de Mouriños, o parque eólico proxectado atópase nun enclave de gran 

valor paisaxístico e patrimonial. 

113470



 
 

 

 

De acordo co Catalogo das paisaxes, o parque situase nas comarcas paisaxísticas 

da Costa da Morte e Bergantiños, na grande area paisaxística das Chairas e Fosas 

Occidentais.  

Ese catalogo delimita unha serie de areas de especial interese paisaxístico 

(AEIP), unha delas próxima ao parque, o Dolmen de Dombate. 

O catalogo tamén identifica unha serie de miradoiros, o do Monte Branco e o do 

Alto da Fernandiña, este último situado dentro da área de aproveitamento do 

parque eólico. 

A Axencia de Turismo de Galicia indica que os impactos máis importantes terán 

lugar na fase de explotación e, ao seu xuízo, o máis importante é no medio 

socieconómico ao tratarse dunha zona cun claro destino turístico e rural. 

Indica que os puntos de interese turístico son Castro de Borneiro ao oeste do 

parque eólico, o Dolmen de Dombate ao oeste e Torres do Allo ao sueste. 

A Dirección Xeral do Patrimonio Natural no seu informe relativo ao ESIA indica 

que a zona onde se localiza o proxecto non ostenta ningunha figura autonómica 

ou estatal de protección de espazos naturais das recollidas na Lei 9/2001, nin na 

Lei 42/2007, aínda que próximo ao parque eólico, en torno a 1 km, se atopan os 

seguintes espazos con figuras de protección: Zona especial de conservación 

(ZEC) “Costa da Morte” (ES111000S), Zona de especial protección dos valores 

naturais (ZEPVN) “Costa da Morte”, e Zona de especial protección para as aves 

(ZEPA) “Costa da Morte (Norte)”. 

Todos os grupos, incluso finalmente o PP, presentaron propostas de ampliación 

da Rede Natura, ampliación xa recomendada en 2011 pola Unión Europea, 

aprobándose a do Partido Popular no ano 2017. 
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A zona na que se sitúa o proxecto do parque eólico de Mouriños podería, polos 

seus valores e pola súa proximidade a estas zonas xa incluídas, ser parte desa 

ampliación e, polo tanto, pasar a ser unha zona vetada para a implantación de 

parques, pero aínda que isto aconteza, o parque xa será unha realidade. 

Isto acontece mentres, inexplicablemente, segue paralizada a aprobación das 

Directrices da Paisaxe, e a ampliación da Rede Natura, ambas as dúas cuestións 

que poderían influír decisivamente no trámite do proxecto no caso de estar en 

vigor. 

A zona ten un enorme potencial turístico polas súas condicións naturais e pola 

súa paisaxe, pero iso non é óbice para que este proxecto pase por riba de todo e 

continúe coa súa tramitación. 

Porque segundo a empresa promotora, Renovables de Aragón SLU, os parques 

eólicos aproveitan unha das vantaxes territoriais de Galicia, o vento, para o seu 

desenvolvemento e para mellorar a calidade de vida das zonas rurais, que o 

proxecto implicara a creación de postos de traballo na fase de execución, pero 

tamén na de explotación, e sinalan os beneficios económicos as entidades locais 

que lles permiten acometer proxectos de interese social, así como, as 

infraestruturas asociadas aos parques. 

Pero este proxecto creará pouco emprego na zona, e basicamente na fase de 

construción, case nada ou nada na de explotación e non deixará nin un euro nos 

concellos de Cabana de Bergantiños e Zas ao constar de 3 aeroxeneradores. 

Isto fainos preguntarnos cal é o interese público neste modelo de explotación do 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

-  Considera o Goberno galego que o modelo de desenvolvemento eólico de 

Galiza, reflexado en proxectos como o do Parque eólico de Mouriños, 

favorece a dinamización económica das zonas onde se implantan? 

 

 Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 17/08/2018 09:52:23 

 

Marcos Cal Ogando na data 17/08/2018 09:52:27 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno, relativa ao incumprimento do Goberno galego dos compromisos de 

reapertura da base de helicópteros de Vilanova no Barco de Valdeorras. 

 

O pasado 14 de xuño de 2018 o Bloque Nacionalista Galego impulsou un acordo 

unánime no Parlamento Galego na Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos relativo á necesidade da reapertura da base de 

helicópteros que a Xunta de Galiza pechou sen aviso no ano 2017.  

Dito acordo constaba co seguinte texto: «O Parlamento de Galiza insta a 

Consellería do Medio Rural a que, unha vez finalizadas as xestións cos respectivos 

propietarios dos terreos e demais entes implicados, para efectos de declarar o seu uso 

exclusivo, reabra de xeito inmediato a base de helicópteros de Vilanova (O Barco) para 

o seu uso nesta temporada de incendios.» 

Repetidamente membros do Partido Popular e membros do Goberno galego 

teñen aseverado nas súas respostas aos medios de comunicación a “inmediatez” coa que 

irían comezar unhas obras que, no momento de asinarse esta iniciativa e pasado o 

ecuador da tempada de risco de incendios, nin sequera comezaron.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que a Xunta de Galiza estivo 

a demostrar nesta cuestión unha actitude absolutamente neglixente. Primeiro, ao pechar 
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sen explicacións até que houbo demanda sindical e política esta base; segundo, ao non 

explicar de forma transparente os motivos de tal peche; terceiro, ao mentir 

reiteradamente sobre a previsión de reapertura; cuarto, ao nin sequera comezar o seu 

acondicionamento antes do 15 de agosto.  

A base da que falamos pertence ao Distrito Forestal XIII de Valdeorras–Trives, 

en concreto á demarcación de Valdeorras 1 que abrangue o Barco de Valdeorras, O 

Bolo, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. Próximo a a outras 

demarcacións do distrito, como son: Demarcación de Terra de Caldelas: concellos de 

Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e A Teixeira; demarcación de Terra de 

Trives: concellos de Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán 

de Río; e demarcación de Valdeorras 2: concellos de Carballeda de Valdeorras e A 

Veiga. Doutra banda, á súa vez está próxima a outros distritos delicados, como é o 

distrito Forestal XIV. Verín–Viana. En síntese, unha ferramenta fundamental para 

responder ás necesidades dun abano xeográfico amplo e complexo que precisa ser 

atendido como corresponde.  

Máis aínda, cómpre recordar que Ourense e as súas comarcas orientais contan 

con especificidades climáticas. Tamén con condicións sociais e económicas, como o 

abandono do rural, o despoboamento ou as dificultades de conexión, que deben ser tidas 

en conta e sobre as que hai que actuar para reducir a súa sobreexposición á incidencia de 

lumes. Ademais, a ubicación desta base é estratéxica, moi próxima a zonas de grande 

valor ambiental e complexidade xeográfica, como o Teixadal de Casaio, a Serra do 

Eixo, o Parque Natural Serra de Enciña da Lastra ou a proximidade ao Macizo central.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que non é razoábel esta 

situación e que ademais a Xunta de Galiza ten aínda que esclarecer os motivos e a 

situación da base así como as decisións e medidas que anteriormente tomara ou non 

tomara o organismo para garantir as condicións de funcionamento. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Por que a Xunta de Galiza non garantiu o pleno uso da base de helicópteros de 

Vilanova na última tempada de lumes? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 11:33:28 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 11:33:34 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 11:33:36 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 11:33:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 11:33:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 11:33:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa á satisfacción das demandas das plataformas de 

emigrantes retornados e retornadas en relación coa tributación das súas pensións e ao 

cumprimento dos acordos plenarios na materia. 

 

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o 

actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas 

nin para redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao 

respecto por parte do goberno central foron na dirección contraria e supuxeron grandes 

problemas para as maiorías sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos 

pensionistas galegos e, de forma especial, as e os emigrantes retornados.  

Xa desde o ano 2013 tiveron que mobilizarse e organizarse socialmente para dar 

resposta ás inxustizas arbitradas pola facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas 

viron como despois de traballar mesmo décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento 

fiscal desigual que os situaban como defraudadores e defraudadoras ao tempo que se ían 

coñecendo publicamente os casos de corrupción e malversación de dirixentes do Partido 

Popular. Se foran expulsados da súa terra de orixe nos mellores anos da súa vida, 

volvían recibir un duro golpe. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar cambios 

normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación social, que 

moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da disposición 
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adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de forma 

implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña realizando 

unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma, estabeleceuse un 

período de regularización e o establecemento dun período voluntario de tributación para 

os e as que aínda non teñan realizado a declaración. 

Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non 

supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as 

diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta 

da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa 

para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos 

Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios 

normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no 

marco do estado español ou no marco estranxeiro. 

Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das 

pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego 

impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte 

contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español 

que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que 

permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados 

contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no 

país de residencia do ou da pensionista.». Porén, desde entón non se teñen producido 

cambios significativos a favor deste colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos 

preocupantes ao coñecermos casos que se ben até o momento tiñan rematado con 

sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes, comezaban a determinarse como 

desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio por parte dos operadores xurídicos. 

Un cambio de criterio que desde a formación nacionalista vemos con preocupación, xa 
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que pola parte competente aos organismos administrativos do social tampouco se ten 

dado unha mellora e actualización das canles a seguir para solucionar estas situacións, 

nin se prevén novos mecanismos que superen a saturación e listas de agarda que existen 

na actualidade.  

 

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

Considera o goberno galego que está garantido o tratamento igualitario e 

homoxéneo para a tributación das pensións das e dos emigrantes retornados a Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 11:48:45 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 11:48:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 11:48:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 11:48:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 11:48:55 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 11:48:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa ás inxerencias do Estado español na política impositiva 

galega canto aos carburantes e ás actuacións que debe levar a cabo ao respecto a Xunta 

de Galiza. 

 

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradas inxerencias 

nas decisións sobre a fiscalidade por parte do Estado español. Asemade temos 

denunciado tamén que Galiza asume o custo ambiental e social de ter unha refinería ás 

portas da cidade da Coruña, pero aínda así os galegos e as galegas pagan máis do que a 

media do Estado español cada vez que paran nunha estación de servizo. Isto dá conta da 

irracionalidade e inxustiza dun modelo que debe ser transformado e tamén das 

repercusións negativas para a cidadanía da política fiscal do goberno galego.  

Porén, con independencia das discrepancias a respecto desta última, 

consideramos inadmisíbel a nova inxerencia incluída nos Orzamentos Xerais do Estado 

para 2018, que se contemplaba xa na súa fase inicial de borrador. Finalmente, na Lei 

6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 contense o 

seguinte contido “En materia de Impuestos Especiales se procede a integrar el tipo 

impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al 

objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y 

carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las 

Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario”. Na 
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práctica, trátase dunha clara centralización competencial, xa que furtan ás CCAA a 

posibilidade de modular o tipo en función dos seus intereses.  

 

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

Pleno: 

Concorda o goberno galego coa inxerencia competencial do Estado español 

canto ao imposto sobre os carburantes?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 12:13:53 
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Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 12:13:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 12:14:02 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 12:14:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 12:14:05 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 12:14:07 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno. 

 

Ao longo de 2018 diversas sentenzas emitidas no ámbito xurídico do Estado 

español veñen amosando a profundidade da pegada do patriarcado así como a distancia 

entre o dereito á igualdade e á non violencia que son promulgadas e a súa falta de 

reflexo no sistema xudicial. 

Recentemente, en xullo de 2018 coñeceuse publicamente que o Xulgado do 

Penal número 1 da cidade de Granada condenaba a Juana Rivas a cinco años de prisión 

por dous delitos de substracción de menores. Cómpre recordar que isto veu motivado 

despois de que permanecera un mes sen paradoiro coñecido no ano 2016 por incumprir 

as resolucións xudiciais que obrigaban a que as súas dúas crianzas foran entregadas ao 

seu pai, acusado de malos tratos, por medo ao que non puideran estar seguros. Así 

mesmo, o maxistrado Manuel Piñar tamén ditou a inhabilitación para exercer a patria 

potestade durante seis anos e a indemnización do pai dos fillos, condenado por maltrato 

no 2009, pola contía de 30.000 euros alén de asumir o pago das costas xudiciais.  

Entre a escandalosa cronoloxía deste caso salienta, por exemplo, que a sentenza 

poña permanentemente en cuestión a denuncia de maltrato por parte de Juana Rivas. 

Unha denuncia, por outra banda, que non é só declarativa senón que ten unha denuncia 

presentada diante da xustiza que continúa en situación de parálise. A posta en cuestión 
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da vítima chega a tal punto que mesmo afirma que utilizou de maneira instrumental a 

violencia machista, explotando o maltrato para quedar coas súas crianzas. Así mesmo, o 

xuíz tamén cuestiona a demora en ter denunciado o maltrato, cando tanto os estudos de 

violencia machista como doutrina xurídica teñen ditaminado que esta demora non pode 

empregarse para o cuestionamento da existencia de dita violencia.  

Estas aseveracións así como esta situación envían unha mensaxe moi negativa 

para calquera persoa susceptíbel de estar a sufrir violencia machista. Non en van, 

téñense dado diversas reaccións non só por parte de expertos e expertas en violencia 

machista na esfera psicolóxica, social, do feminismo, etc. Tamén a Asociación de 

Mujeres Juezas de España (AMJE) emitiu un comunicado. Nel recollen, entre outras 

matizacións que “o que se percibe como decisións desproporcionadas ou ditadas á 

marxe da realidade social non son senón o produto de ignorar a obriga de integrar a 

perspectiva de xénero na aplicación do dereito, e con ela interpretar a norma 

salvagardando os Dereitos Humanos (...) A persistencia de estereotipos na labor 

xudicial, como aqueles que afirman a existencia dun perfil típico de maltratador 

primario e atávico que forzosamente ten que ser perceptíbel, non só pola vítima, senón 

tamén polo seu entorno; ou os que cuestionan a veracidade da testemuña da muller por 

non denunciar os feitos mentres o maltrato se producía levan a valoracións da proba e 

interpretacións da norma que, aínda que legais, corren o risco de consagrar unha 

manifesta inxustiza.” 

Así mesmo, o comunicado referido tamén expón recentes pronunciamentos 

xudiciais que si integran, afortunadamente, ese mandato de aplicar a perspectiva de 

xénero e procurar a comprensión do fenómeno da violencia machista. Aínda que a 

sentenza non é firme e está pendente de recurso, desde o Bloque Nacionalista Galego 

consideramos que é preciso solidarizármonos desde o Parlamento Galego cun caso que 

reflicte a profundidade das raíces do patriarcado nun sistema xudicial que, sendo de 
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ámbito estatal, afecta tamén o noso país e envía unha mensaxe negativa a todas aquelas 

vítimas de violencia machista que poidan estar en proceso de decidir denunciar, 

nomeadamente aquelas con crianzas.  

 

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

Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para mellorar a integración da 

perspectiva de xénero e dos dereitos humanos no ámbito xudicial?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 12:21:53 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta oral en Pleno. 

 

A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, a xestión pública dos saltos e 

encoros, moitos deles caducados ou a piques de caducar no próximo lustro, 

permitiría á administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas 

que revertan no beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na 

xestión da produción eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en 

especial aqueles con condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter 

unha menor factura do seu consumo eléctrico.  

Neste sentido, temos presentado e defendido diferentes iniciativas ao 

respecto tanto social como institucionalmente. Na pasada lexislatura, en resposta a 

unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG, o entón Director Xeral de Augas de 

Galiza anunciou que ante o remate das concesións de saltos hidroeléctricos a Xunta 

avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos e 

confirmaba ademais que só existe un salto con cláusula social, das 44 centrais de 

gran hidráulica. 

Xa na X Lexislatura, a Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, debateu a iniciativa 4728 (10/PNC-
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000454) do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego referida á petición 

da presentación pola Xunta de Galiza dun plan de recuperación da titularidade e 

explotación pública directa dos saltos hidroeléctricos. Finalmente, acadouse un 

consenso a respecto do seguinte acordo:  

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

1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos 

hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de 

planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os condicionantes 

xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir, no seu caso, a 

modalidade de explotación dos mesmos. 

2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as 

condicións de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.” 

Máis aínda, cómpre recordar que no último pleno ordinario da IX lexislatura 

a cámara tiña acordado o seguinte:  

“2. Proporcionar información sobre as condicións de concesión dos saltos 

hidroeléctricos, que cando menos contemple o ano de remate da concesión, cláusulas 

sociais da concesión e cumprimento das mesmas, solicitando de ser preciso a 

información pertinente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.” 

 

Con base a estas consideracións formúlase a seguinte pregunta para resposta 

oral en Pleno: 
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Que actuacións prevé o goberno galego a respecto das centrais hidráulicas 

que xa teñen a súa concesión caducada neste momento?  

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 11:08:43 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 11:08:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 11:08:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 11:08:53 
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Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 11:08:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Concepción Burgo López deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante 

resolución do 12 de xuño de 2018 regulou, de xeito experimental para o 

curso 2018/19, o chamado bacharelato de excelencia en Ciencias e 

Tecnoloxía. 

 

Unha modalidade que pretende, ao amparo do que establece o artigo 121 da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, promover a 

especialización curricular dos Institutos de Educación Secundaria. 

 

A resolución aparece anunciada no DOG do 20 de xuño de 2018, a moi 

escasos días do remate do curso, impedindo deste xeito o mínimo debate nos 

claustro de profesores dos centros e deixando a iniciativa en mans dalgúns 

dos departamentos didácticos concernidos máis directamente por esta 

experiencia; como ten denunciado en repetidas ocasións este Grupo 

Parlamentario, semella que os responsables da Consellería improvisan ou 

acordan sempre a última hora calquera tipo de experimentación. 

 

A proba máis evidente de que os centros non tiveron tempo suficiente para 

valorar a súa participación é que dos 294 centros que na nosa comunidade 

autónoma imparten as ensinanzas de bacharelato, tan só 16 (é dicir o 5,44%) 

solicitaron participar e deses, 14 (o 4,7%) resultaron seleccionados: o CPR 

Plurilingüe Compañía de María (A Coruña), IES Agra do Orzán (A Coruña), 

IES Sofía Casanova (Ferrol), IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de 

Compostela), IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela), IES 

María Casares (Oleiros), IES Lucus Augusti (Lugo), IES Nosa Sra. dos Ollos 

Grandes (Lugo), IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos), IES 

Eduardo Blanco Amor (Ourense), IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín), IES 

Plurilingüe A Paralaia (Moaña), IES República Oriental de Uruguay (Vigo) e 

IES A Sangriña (A Guarda). 

 

E á súa vez 5 deses 14 centros deben enviar antes do 14 de setembro a 

concreción curricular da materia extracurricular, o que sitúa en 9 centros os 

que poderían impartir a día de hoxe ese bacharelato de excelencia en 
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Ciencias e Tecnoloxía. Con respecto a isto último, é preciso sinalar que as 

actividades lectivas comezarán nas ensinanzas de bacharelato o día 17 de 

setembro de 2018 co que se podería dar o caso de que os centros non saiban 

se van a poder ofertar ese bacharelato antes do inicio das actividades lectivas, 

o que constitúe outra proba máis da improvisación á que nos vimos 

referindo. 

 

Pero ademais do anterior, dáse a circunstancia de que 11 dos 14 centros 

autorizados teñen servizo de transporte escolar o que pode supoñer que pode 

haber alumnos transportados de bacharelato que non poidan asistir a esa 

materia extracurricular que se impartirá fóra do horario escolar, salvo que 

teñan algún medio de transporte propio, o que introduce unha diferenza de 

acceso inadmisible nun sistema equitativo; e de nada serve o argumento de 

que ao ser ensinanzas non obrigatorias o transporte escolar non é un dereito, 

posto que, como sabe moi ben a Consellería, a realidade é que o alumnado de 

bacharelato e de formación profesional emprega con carácter xeral o 

transporte escolar de forma gratuíta. 

 

En definitiva, estamos ante un caso máis no que o Partido Popular confunde 

excelencia con exclusión, posto que entendemos que non pode garantir o 

acceso universal a esta modalidade. 

 

Ante a situación exposta, o deputado e a deputada que asinan formula a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Está satisfeito o Goberno galego coa resposta dos centros? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 20/08/2018 11:44:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/08/2018 11:44:42 

 

113494



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno. 

 

Na actualidade a contribución impositiva recae fundamentalmente sobre os 

impostos indirectos ao consumo e ás rendas do traballo, fronte ás de capital, ao que se 

suman unha serie de condicións para a declaración da renda que non inclúen suficientes 

posibilidades de desgravacións para favorecer aos colectivos máis vulnerábeis de forma 

suficiente e que ten sido practicamente inalteradas malia o impacto da crise económica, 

regresividade acrecentada polas decisións dos gobernos do Partido Popular dos últimos 

anos. Dese xeito, o resultado é un sistema fiscal cun baixo nivel de presión fiscal sobre 

determinadas rendas e un reparto pouco equitativo da carga fiscal que impide o 

desenvolvemento dun sistema de benestar e dos recursos necesarios para poder adoptar 

medidas correctoras da desigualdade.  

De forma particular cómpre sinalar que á hora de levar a cabo as obrigas para a 

declaración da renda, os poderes públicos teñen arbitrado determinadas circunstancias 

que desgravan á hora de cumprir coas obrigas fiscais. Entre elas varias destinadas á 

protección e estímulo da natalidade e da familia como institución social. Porén, neste 

camiño o Bloque Nacionalista Galego ten observado unha ausencia importante que 

tamén ten sido denunciada por asociacións e colectivos sociais.  
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As formas de vida e a configuración das familias abranguen unha alta variedade, 

dependendo de factores sociais, económicos, culturais ou de escolla afectiva e persoal. 

Neste sentido, salienta un baleiro importante canto ás familias monoparentais e a 

atención á súa especificidade. A xuízo do Bloque Nacionalista Galego é preciso 

impulsar desde o ámbito galego e estatal unha maior protección. 

Máis aínda, cómpre ter en conta que estamos a falar de familias 

maioritariamente encabezadas por mulleres e que polo tanto sofren as repercusións 

negativas da desigualdade laboral, económica e salarial, entre outras, que aínda rexen na 

sociedade. Así mesmo, cómpre salientar como as familias monoparentais están a 

aumentar ano tras ano. Segundo os datos oficiais do propio Instituto Galego de 

Estatística no 2007, o primeiro ano con estes datos a respecto da Enquisa Estrutural a 

Fogares, había en Galiza 188.452 fogares monoparentais e no último dato dispoñíbel, o 

2016 o número chega até 110.156 fogares monoparentais, o que constitúe o 10,4% do 

total dos fogares. 

Na actualidade, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia 

de Galiza contempla no seu Capítulo II, Sección 7.ª Acción protectora das familias de 

especial consideración o seguinte: f) No ámbito tributario, mediante o establecemento 

pola Xunta de Galicia de beneficios fiscais na área das súas competencias. Porén, case 

sete anos despois da súa aprobación, este aspecto non está desenvolto canto ás posíbeis 

deducións autonómicas no campo da renda. No ámbito estatal contémplanse, alén das 

deducións por fillos e fillas, deducións para familias monoparentais con dous fillos. 

Porén, neste marco quedan moitas familias monoparentais dun só fillo ou filla que non 

poden acollerse a esta dedución. 

 

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 
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Que medidas fiscais e tributarias ten previstas o goberno galego para contribuír 

á redistribución da riqueza canto ás familias monoparentais? 

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 12:39:16 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 12:39:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 12:39:23 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 12:39:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 12:39:26 
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 12:39:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Conforme á Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, reguladora da 

responsabilidade penal dos menores, entre as medidas susceptibles de ser 

impostas a menores infractores penais, están as de internamento, que pode ser en 

réxime pechado, semiaberto ou aberto, ou ben internamento terapéutico, nalgún 

dos tres réximes. 

 

A execución de ditas medidas corresponde ás Comunidades Autónomas, que 

deben dispor de centros específicos co obxectivo da resocialización e tendo como 

principio que a ou o menor internado é suxeito de dereito e que continúa 

formando parte da sociedade. Para a execución destas, as Comunidades 

Autónomas poden asinar “convenios ou acordos de colaboración necesarios con 

outras entidades, ben sexan públicas, da Administración do Estado, Local ou de 

outras Comunidades Autónomas, ou privadas sen ánimo de lucro, para a 

execución das medidas da súa competencia, baixo a súa directa supervisión”.  

 

O Centro de Menores Monteledo, de Ourense, é un centro de iniciativa pública 

que comezou a funcionar en 1996, xestionado dende 2016 pola Fundación 

Diagrama. Situado no complexo Montealegre, conta con 37 prazas autorizadas. 

En dito centro lévase a cabo a execución das medidas de internamento en réxime 

aberto, semiaberto ou pechado (tanto preventivas coma firmes) e permanencia de 

fin de semana no centro. Excepcionalmente e por razóns de urxencia, en ausencia 

de vacantes no centro de atención específica e polo tempo imprescindible, 
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internamentos terapéuticos nos réximes pechado, semiaberto ou aberto (tanto 

preventivos como firmes); nestes casos contará co apoio do equipo clínico do 

centro de atención específica.  

 

O Convenio entre a Consellería de Política Social e a Fundación Diagrama, 

subscrito o 29 de abril de 2016, para levar a cabo a atención residencial e a 

intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir 

medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 

de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, ten por obxecto 

“regular a colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación 

Diagrama Intervención Psicosocial para a atención residencial e a intervención 

educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais 

privativas de liberdade previstas na LORPM no centro de reeducación Monteledo 

(CR Monteledo). Así mesmo, incluirá a atención dos fillos e fillas menores de 

tres anos que convivan coas súas nais internadas”, por importe de máis de 4 

millóns de euros (anos 2016 e 2017). 

 

A cláusula quinta da Resolución do 11 de febreiro de 2016, pola que se convoca 

o procedemento de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a 

atención residencial e a intervención educativa integral con menores que teñen 

que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 

5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores en 

centros de reeducación da Comunidade Autónoma, establece, entre as obrigas da 

concesionaria, en relación co persoal adscrito á intervención, “contar cun cadro 

de profesionais para a intervención educativa con alta cualificación técnica e 

humana en número suficiente para cubrir as ratios de persoal establecidas no 

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os 

centros de atención á infancia, coa composición e número determinados na 

memoria que se anexa ao presente convenio”, así como “a cobertura, en todo 
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momento, dos postos de traballo e das correspondentes funcións. En 

consecuencia, a entidade efectuará ao seu cargo e inmediatamente as 

substitucións necesarias do persoal que teña asignado á actividade sexa cal for a 

súa causa, de forma que a execución das medidas xudiciais quede sempre 

asegurada. As variacións que se produzan no cadro de persoal serán 

inmediatamente comunicadas á Dirección Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica”. 

 

O 9 de agosto de 2016, unha representación do persoal do CR Monteledo 

reuniuse coa Directora Xeral de Familia da Consellería de Política Social da 

Xunta de Galicia para informarlle que a Fundación Diagrama non cumpría con 

dita cláusula quinta, dado que non executaba en todo momento as substitucións 

do persoal vacante, por calquera causa, sexa por vacacións, incapacidade 

temporal ou definitiva. A Consellería de Política Social, a través da Dirección 

Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, coincidía coa persoal en 

que a interpretación da cláusula quinta esixe a substitución en todo momento do 

persoal vacante, pero, dado que en 2017 a ocupación do centro era baixa, pediu 

ao persoal que non fose estrito na esixencia de tal cobertura. Deste xeito, o 

persoal e a empresa acordaron un sistema que garantise a adecuada atención aos 

menores, co cumprimento estrito das ratios establecidas no Decreto 329/2005, no 

que se regulan os centros de menores, sempre que non se cubriran todas as prazas 

do centro. 

 

Ao longo do ano 2017 a Fundación Diagrama non cubriu as vacacións de 

ningunha persoa do cadro de persoal do centro, en ningunha categoría 

profesional. Ademais, a Fundación Diagrama aplicou unha nova metodoloxía 

consistente na subdivisión en grupos e actividades dos menores. Todo isto 

motivou unha merma na calidade de prestación do servizo, coa conseguinte perda 

de capacidade educativa, e un aumento da carga de traballo do persoal. 
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Xa en 2018, a Fundación Diagrama comunicou que seguirá co mesmo sistema, 

tanto de división en grupos como de non contratación de persoal para cubrir as 

vacacións. 

 

A situación de falta de cobertura das baixas ou vacacións do persoal orixina unha 

gran carga de traballo, o que provoca estrés laboral, aumento das baixas e merma 

evidente da capacidade educativa. Chéganse a situacións nas que, co 100% de 

ocupación no centro, o persoal está en niveis dos servizos mínimos establecidos 

pola Administración en caso de folga. En 2017 chegou a haber momentos de 5 

educadores/as por quenda, cando os servizos mínimos establecidos nas folgas son 

8. Con esta situación, as medidas que poden aplicarse son cada vez máis só de 

contención e convivencia e menos de reeducación. Ademais, non hai tempo 

suficiente para a realización de informes e valoracións. 

 

Cómpre lembrar que a Fundación Diagrama acadou a adxudicación da xestión do 

CR Monteledo poñendo, entre outros, dous educadores a maiores dos 32 esixidos 

na convocatoria, o que lle proporcionou unha clara vantaxe sobre o resto de 

rivais. Ao non substituír as vacacións dos educadores, en realidade non hai 34 

educadores, senón 5'9 educadores menos dos que ten obriga de ter na plantilla do 

centro: 

 

(187'5 horas de vacacións * 105 horas dos 14 festivos anuais) * 34 educadores= 

9.945 horas, dividido entre 1667'5 (xornada máxima anual)= 5'96 educadores 

menos. 

 

Ademais, nas plicas de condicións establécese un determinado número de 

profesionais para atender debidamente a xestión do centro, como é o caso de, 

para as 37 prazas conveniadas, unha traballadora social e media. Cando a 
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traballadora social que está a xornada completa marcha as súas case seis semanas 

de vacacións, e non se substitúe, queda unha traballadora social a media xornada 

para atender as necesidades que a administración determinou que eran de 1'5, o 

que orixina vulneración de dereitos das persoas menores. O mesmo sucede con 

todas as demais categorías profesionais.  

 

Por outra parte, o persoal denuncia escurantismo da entidade en canto á 

documentación que esta debe ter dispoñible para o coñecemento do persoal, 

como é o proxecto educativo do centro. 

 

Ante un evidente incumprimento das condicións ás que se comprometía a 

entidade colaboradora – Fundación Diagrama – coa Consellería de Política 

Social, a Administración debe requirir á entidade para que se ateña ao asinado no 

convenio. Entre as causas de extinción do convenio de colaboración está o 

“incumprimento dos compromisos e cláusulas do convenio”.  

 

Asemade, se no cálculo do prezo/ praza está incluído o custo de contratación para 

cubrir o cadro de persoal nas súas vacacións e baixas, ao non substituír as 

vacacións de ningunha categoría, a concesionaria aforraría máis dun 10% do 

orzamento anual.  

 

A Fundación Diagrama xestiona agora todos os centros do complexo de 

Montealegre, en Ourense, recibindo case 2,5 millóns de euros públicos para a 

xestión de Monteledo en 2017, 1,6 m € o de Montefiz en 2016, e facéndose coa 

adxudicación da xestión do centro de Montealegre, por importe de 3,2 millóns de 

euros. 

 

A atención a menores por parte da Xunta sofre un alto grado de privatización, 

cando se trata  dun servizo fundamental. 
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Polo anteriormente exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

- Ata cando vai permitir a Xunta o incumprimento do convenio de 

colaboración por parte da Fundación Diagrama no CR de Monteledo? 

 

 Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018. 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 20/08/2018 12:33:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno, relativa ás condicións de cesión e uso por parte da fundación privada 

Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo. 

 

No ano 2012, como xa daquela denunciou publicamente o Bloque Nacionalista 

alego, o concello de Viana do Bolo, cuxa alcaldía ostentaba o señor Andrés Montesinos 

Rodríguez, cedeu a título gratuíto o edificio do antigo instituto á Fundación “Cipri 

Gomes” así como o seu polideportivo anexo. A solicitude de cesión do inmoble fora 

solicitada pola mencionada fundación con data do 15 de febreiro de 2015. Con 

posterioridade, trala tramitación do oportuno expediente foi acordada no pleno do día 19 

de abril de 2012 a cesión gratuíta por un prazo máximo de trinta anos para destinalo 

teoricamente a un centro de tecnificación deportiva e formación ocupacional.  

Xa por aquel entón as e os nacionalistas indicamos que faltaba claridade 

financeira, ao non recoller concrecións a memoria presentada por tal fundación, que non 

esclarecía a orixe do seu financiamento nin con que apoios económicos contaba. Faltaba 

tamén concreción temporal para o desenvolvemento da súa actividade nin prazos de 

execución do investimento nin tan sequera de presentación do proxecto. Finalmente, 

fomos contundentes tamén coa falta de participación municipal.  

Pasado o tempo e segundo información pública que consta nos soportes dixitais 

da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a fundación Cipri Gomes foi 

113505



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

beneficiaria dunha subvención vencellada os programa Leader, que nace co obxectivo 

de descentralizar as políticas de desenvolvemento rural e que sexan as poboacións quen 

o impulse, cun montante de 199.829,48€ (expediente L12 41300 11 0063). Dita 

subvención, ten como obxecto o citado entro de tecnificación de actividades físico 

deportivas de lecer e formación, tal e como se pode comprobar na súa resolución do 20 

de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco 

financeiro do programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e se 

modifícan as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural 

e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do 

programa Leader Galicia 2007‐2013. 

Na actualidade, malia diversas solicitudes de información, non consta 

información para o concello a respecto da realización das actividades comprometidas 

para a obtención de subvención e é posíbel que o non uso das instalacións para o fin 

comprometido poida implicar a reversión da concesión e o seu retorno para a xestión 

pública. Ademais, é de especial importancia auditar as actuacións subvencionadas por 

un programa que constitúe un recurso potencialmente útil para unha poboación con 

tantas necesidades de intervención como é a de Viana do Bolo.  

Por todos estes motivos, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presentou unha Proposición non de lei que foi sometida a debate e aprobación por 

unanimidade, con modificacións, na Comisión 3ª celebrada o 8 de setembro de 2017, co 

seguinte texto: «O Parlamento galego acorda instar a AGADER, seguindo o Plan de 

controis e disposicións do Feader en Galicia, a elaborar e remitir ao Concello de Viana 

do Bolo e mais ás partes afectadas unha auditoría sobre a obtención e uso de recursos 

públicos ao abeiro do expediente nº L12-413-11-063 para a creación do Centro de 

Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e Formación instado pola 

Fundación Cipri Gomes, no que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos 
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subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta das instalación do 

Concello de Viana do Bolo.» 

Porén, pasado un ano continuamos sen ter unha resolución ao respecto. 

 

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

Ten constancia a Xunta de Galiza de se a Fundación Cipri Gomes de Viana do 

Bolo cumpre coas funcións comprometidas para a obtención de recursos económicos a 

través da Agader e os fondos Leader? 

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 13:24:02 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 13:24:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 13:24:08 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 13:24:10 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 13:24:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 13:24:13 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno, relativa á demanda da redución do IVE sobre os produtos de hixiene 

íntima e ao cumprimento do goberno galego das demandas ao respecto emanadas da 

Cámara galega. 

 

O económico é un dos aspectos máis relevantes na desigualdade que sofren as 

mulleres na sociedade actual, que pode identificarse en múltiples aspectos. Para alén de 

discriminacións como a desigualdade salarial, o feito de representar unha maior 

ocupación das xornadas parciais e das dificultades no acceso á vida laboral, hai unha 

desigualdade económica menos visíbel a través dos produtos no mercado coñecidos 

como de hixiene íntima e que ten sido popularizada como “taxa rosa”.  

Cada muller, ao longo da súa vida, ten que empregar na idade fértil diferentes 

tipos de produtos durante a menstruación. Porén, lonxe de ter un Imposto sobre o valor 

engadido reducido, como sería lóxico dun produto de emprego básico e practicamente 

imprescindíbel, é elevado e incrementa de maneira importante o custo da bolsa da 

compra. Acrecenta, polo tanto, unha desigualdade entre mulleres e homes, que non sofre 

outros produtos básicos, afondando nunha diferenza biolóxica e contravindo o principio 

de non discriminación por razón de sexo ou calquera outra condición persoal ou social.  
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Cómpre recordar que na IX lexislatura, a iniciativa da deputada do Grupo 

Parlamentario Mixto Dona Carmen Iglesias Sueiro, o Pleno do Parlamento Galego 

aprobou o 24 de febreiro de 2016 unha Proposición non de lei sobre as demandas que 

debía realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co IVE que se estaba a 

aplicar aos produtos de hixiene íntima feminina co seguinte acordo: O Parlamento de 

Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar co Goberno do Estado a rebaixa do IVE ao 4 

% para os produtos de hixiene feminina como compresas, tampóns ou copas menstruais. 

Porén, pasados anos deste acordo, non houbo mudanzas. 

As mulleres galegas seguimos sufrindo a carga impositiva abusiva por parte do 

goberno central malia que tamén no Congreso dos Deputados se teñen aprobado 

iniciativas semellantes. Por mor desta situación, diante da pasividade do goberno galego 

diante desta cuestión, e tamén porque a inexistencia dunha facenda propia galega 

impide facer esta mudanza desde as nosas competencias, o Bloque Nacionalista Galego 

reiterou no Parlamento Galego na XI esta demanda, xunto con outras relacionadas. 

Desta forma, A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 16 de 

febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos, por unanimidade e sen modificacións: 

«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galiza a: 

1. Dirixirse ao Goberno central para demandar a redución do IVE sobre os 

produtos coñecidos como de hixiene íntima (compresas, tampóns e copas menstruais) 

do 10 % ao 4 %. 

2. Elaborar e remitir ao Parlamento galego un informe sobre as actuacións 

levadas a cabo para o cumprimento desta demanda. 
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3. Desenvolver, no ámbito das súas competencias, a divulgación das alternativas 

ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao medio 

ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou 

destinadas a centros educativos e de xuventude.» 

En xuño de 2018, iniciado xa o novo goberno do Estado coa presidencia de 

Pedro Sánchez, foi anunciada a intención de estudar esta cuestión. Porén, pasados uns 

meses do anuncio non observamos ningunha novidade, mentres outros IVE, como o do 

cinema, si foron rebaixados.  

Diante desta situación de discriminación cómpre que desde o Parlamento 

Galego e a Xunta de Galiza se esixa ao goberno central unha rebaixa que, neste 

momento económico de aumento da recadación e contando con consenso político, 

debera ser posta en práctica sen máis dilación. 

 

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que ten feito a Xunta de Galiza xustificado que o goberno central tome en 

consideración a demanda de que as mulleres non sigamos pagando un abusivo 10% de 

IVE polos produtos de hixiene íntima? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 12:17:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 12:18:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 12:18:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 12:18:13 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 12:18:15 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 12:18:16 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), solicitan a 

seguinte corrección de erros na iniciativa con número de rexistro 34699: 

 

Na pregunta, onde dí: 

“Que ten feito a Xunta de Galiza xustificado que o goberno central tome en 

consideración a demanda de que as mulleres non sigamos pagando un abusivo 10% de 

IVE polos produtos de hixiene íntima?” 

 

Debe dicir: 

“Considera a Xunta de Galiza xustificado que o goberno central non tome en 

consideración a demanda de que as mulleres non sigamos pagando un abusivo 10% de 

IVE polos produtos de hixiene íntima?” 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 10:05:53 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 10:05:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 10:05:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 10:06:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 10:06:03 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 10:06:04 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Pleno.  

 

 

O concurso para concesión do transporte aéreo do 061 está na fase de 

presentación de documentación de preadxudicación, cun recurso contra 

a valoración dun dos sobres. O concurso está valorado pola Xunta de 

Galicia nun montante que, tras variar en diversas ocasións con intentos 

da Xunta de Galicia de rebaixar as contías, sitúase no entorno dos 10 

millóns de euros.  

 

O prego de condicións actual contén algunhas diferencias con respecto 

a concursos anteriores, que poderían afectar tanto ás garantías laborais 

do persoal, á calidade da atención ou como á posible seguridade dos 

vós. As condicións técnicas e de viaxe resultan menos concretas e máis 

flexibles no prego actual, permitindo maior variabilidade nas opcións 

que as empresas concesionarias poden utilizar, e esta marxe de manobra 

pode repercutir sobre a capacitación dos pilotos (formación previa), as 

condicións técnicas nas que voan (número de horas continuado que 

poden realizar) ou incluso as características dos propios helicópteros 

(horas de voo acumulado). 

 

Atendendo á necesidade de que a Xunta de Galicia dispoña dun servicio 

eficiente, optimizado e de plenas garantías tanto sanitarias como de 

seguridade no transporte, sería importante coñecer coa maior claridade 

as motivacións dos cambios existentes nas condicións do concurso e 

poder garantir en base a elas os criterios mencionados. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  
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Pode garantir a Xunta de Galicia que se cumprirán as condicións plenas 

nos planos sanitario e de seguridade a partir do novo concurso de 

transporte sanitario aéreo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 

 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela  

  Noela Blanco Rodríguez  

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/08/2018 12:37:58 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/08/2018 12:38:13 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno. 

 

As formas de discriminación das mulleres na sociedade atópanse en múltiples 

ámbitos e elementos, tamén no que coñecemos como máis cotián ou de aparente menor 

intensidade, pero que contribúen a soster a discriminación no ámbito social e, tamén 

económico. Unha destas formas de discriminación é o incremento de custo, sen razón 

algunha, de determinados produtos simplemente por estaren destinados ao público 

feminino.  

Recentemente a asociación de defensa do consumidor FACUA sacou á luz un 

estudo ilustrativo de situacións deste tipo. A asociación levou a cabo unha comparativa 

dos prezos das maquiniñas de afeitar desechábeis destinadas para homes e destinadas 

para mulleres, comparado os prezos das de dúas e tres follas de sete marcas: Cien, 

distribuída por Lidl; Cosmia, por Alcampo; Miss Express e Carrefour Discount, por 

Carrefour; Bonté, por Dia; Gillette e Wilkinson, distribuídas por diferentes cadeas e que 

foron as dúas únicas que non incrementan o seu prezo segundo o público albo sexa 

masculino ou feminino. A través destas comparativas, a asociación amosou como 

máquinas de afeitar desechábeis presuntamente para mulleres eran idénticas ás 
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presuntamente para homes pero até un 171% máis caras, diferenciándose só polo prezo 

e pola embalaxe rosa. 

Este tipo de discriminación é o que se coñece como taxa rosa, un incremento de 

prezo inxustificado e abusivo en produtos destinados a un público obxectivo feminino 

que, porén, no equivalente masculino teñen un prezo inferior malia ter as mesmas 

características, o que supón unha fraude en termos de dereitos das persoas consumidoras 

e unha discriminación sobre as mulleres.  

Trátase, polo tanto, dunha discriminación pouco visíbel pero que ten unha 

grande importancia tanto no plano simbólico como no económico. Por estes motivos, 

desde o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que a Xunta de Galiza debera 

implicarse na defensa da non discriminación e dos dereitos das e dos consumidores e 

desenvolver actuacións ao respecto.  

Cómpre recordar que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia en entre 

os seus fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información 

dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias. Así mesmo, por medio do Decreto 

118/2016, do 4 de agosto correspóndelle entre outras accións a de “Promover e levar a 

cabo os estudos que permitan unha prognose adecuada da problemática do consumo, así 

como levar a cabo ensaios comparativos, análises de laboratorio e, en xeral, todos os 

procedementos técnicos que se precisen para o mellor coñecemento dos bens, produtos 

e servizos que se oferten ao consumidor e usuario.” Polo tanto é o Instituto Galego do 

Consumo e da Competencia un organismo idóneo para desenvolver actuacións ao 

respecto e contribuír a que o obxectivo da igualdade sexa efectivamente transversal, tal 

como recomendan as doutrinas na materia.  
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que actuacións ten levado o goberno galego para contribuír a pór fin aos 

produtos coa denominada “taxa rosa” que discrimina ás mulleres? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:24:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:24:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:24:19 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:24:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:24:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:24:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno, relativa á necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e 

aumentar unha aula de cuarto de infantil no CEIP Pai Feixoo. 

 

Nos últimos meses nais, pais, representantes institucionais e veciñanza en xeral 

do Concello de Allariz veñen denunciando a masificación das súas aulas e 

desenvolveron nos meses de verán diferentes accións reivindicativas, como desenvolver 

unha clase na Alameda do Arnado ou unha batucada polas rúas do casco vello emulando 

a popular festa do Boi. Tamén se dirixiron á delegación ourensá da Xunta de Galiza e á 

Valedora do Pobo.  

Estas nais e pais entenden que a Xunta de Galiza está a vulnerar o dereito a un 

ensino de calidade e sen masificacións única e exclusivamente polo criterio de recorte 

económico. Cómpre recordar que neste ano no CEIP Pai Feixoo hai 51 crianzas 

maatriculadas para tan só dúas aulas de 4 de infantil, incumprindo polo tanto a ratio de 

25 nenos por aula.  

Este desatendemento por parte da Xunta de Galiza contrasta con que neste 

mesmo verán o goberno galego decretara a Orde publicada no DOG o pasado luns, 12 

de agosto, pola que aproba a creación de 31 unidades máis na escola privado-concertada 

para o curso 2018/2019, 16 máis que as creadas o pasado ano, ao que hai que sumar que 
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os concertos estarán blindados até 2022/2023 nunha clara aposta por privatizar o ensino 

público galego. 

O diñeiro público debe ser destinado a mellorar as condicións da escola pública, 

que é un dereito universal. 

 

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

Cales son as razóns da Xunta de Galiza para incumprir a ratio de alumnado de 

infantil no CEIP Pai Feixoo no lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:34:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:34:32 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:34:34 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:34:35 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:34:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:34:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e María Luisa Pierres López 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

Pleno. 

 

 

A memoria do Consello Económico e Social (CES) do ano 2017, publicada 

recentemente, alerta de que a desigualdade, o emprego precario e os salarios 

baixos persisten en Galicia a pesar do crecemento económico. Sinala este 

organismo que mentres o PIB da comunidade superou xa o nivel anterior ao 

estalido da crise, os niveis de pobreza e a falta de equidade que se estenderon 

entre os galegos e galegas durante a recesión non rexistraron, afirma o CES, 

“a mellora esperable coa recuperación económica". 

 

Neste contexto, nos últimos anos foron numerosos os problemas aos que os e 

as solicitantes da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) tiveron que 

facer fronte, retrasos na concesión da axuda; problemas de coordinación 

entre administracións, mesmo entre as propias consellerías de Política Social 

e Traballo; dificultades burocráticas, motivadas en parte pola ausencia de 

directrices e instrucións claras sobre os requisitos e documentación 

necesarias para aprobar a concesión da axuda; así como conflitos no relativo 

á concesión de axudas a persoas que se viran obrigadas a compartir vivenda, 

mesmo en xaneiro do 2017 unha sentenza recoñeceu que nun mesmo 

domicilio podían convivir varios perceptores da RISGA, rexeitando a 

equiparación que a Xunta establecía entre domicilio e unidade familiar, o que 

prexudicaba a persoas que, sen relación familiar, vivían na mesma casa.  

 

A pesares dos graves problemas xurdidos coa tramitación desta renda, a 

Xunta de Galicia non comezou ata decembro de 2017, cun retraso de 3 anos e 

medio ao respecto do establecido na Lei de inclusión social de Galicia, a 

tramitación do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 

27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da 

renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social. 

 

O 3 de agosto publicábase no DOGA o ANUNCIO do 17 de xullo de 2018, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, polo que se 

acorda someter a información pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de 
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Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e 

das axudas de inclusión social, por un prazo de quince días hábiles contados 

dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio. 

 

Co obxectivo de furtar o debate e a participación, a Xunta de Galicia 

establece este prazo de información pública en plena época estival e por un 

período de tan so quince días do mes de agosto (péchase o día 27 deste mes). 

 

Os novos perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica 

esixen solucións novas que a actual renda de inclusión social non é capaz de 

atender. En concreto, nos criterios para a valoración da situación de 

exclusión social ou de risco de sufrila, séguese sen considerar como criterio 

específico, ademais da situación de desemprego, a situación de emprego 

precario, cando a pobreza laboral é unha realidade cada vez máis asentada 

 

 

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

formulan a seguinte pregunta: 

 

 

Considera o Goberno galego que este Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de 

Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e 

das axudas de inclusión social, establece solucións efectivas para os novos 

perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 22/08/2018 09:46:52 

 
Julio Torrado Quintela na data 22/08/2018 09:47:00 

 
María Luisa Pierres López na data 22/08/2018 09:47:07 

 

113525



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno. 

 

Nas pasadas semanas a empresa Nedgia (nova marca de Gas Natural en Galiza), 

enviou supostamente por erro 146 cartas para a revisión do gas na zona de Lalín. Nestes 

escritos informábase á clientela da revisión do contador do gas en setembro do  ano 

2018, cando en realidade esta revisión que se fai cada 5 anos corresponde facela en 

2020 xa que pasaron de gas propano a gas natural en 2015. 

Dado que esta revisión ten un custo de 57,11 euros, estamos a falar dunha 

presunta estafa e dun abuso que só no concello de Lalín suporía uns ingresos duns 8.300 

euros para a empresa comercializadora. 

Aínda que unha vez que se denunciou esta situación por parte do BNG a 

empresa Nedgia en resposta a medios de comunicación informou que se trataba dun 

erro, a realidade é que nin houbo comunicado público aclaratorio nin comunicación 

directa ás persoas afectadas rectificando a carta anterior. 

Nestes momentos non se dispón de información da posíbel existencia de clientes 

que en resposta á carta enviada fixesen a revisión, nin tampouco da posibilidade de que 

esta situación se producise tamén noutros concellos. 
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Que actuacións está a levar a cabo a Xunta de Galiza en relación co abuso 

cometido pola empresa Nedgia ao enviar cartas a clientes da zona de Lalín nas que se 

informaba da obriga de revisión das instalacións en 2018, dous anos antes do prazo 

establecido nos contratos? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto 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 22/08/2018 11:18:20 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 11:18:26 
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Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 11:18:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 11:18:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 11:18:30 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 11:18:31 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta oral en Pleno. 

 

A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias 

machistas é unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas 

as administracións. Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza 

salienta a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero. Se ben o paso de máis dunha década debe 

facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que deben ser mellorados, obriga 

adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o Pacto Galego contra a 

violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o cumprimento 

dos aspectos que recolle.  

Un ámbito fundamental que deben atender as administracións é o referido 

ao tratamento das situacións de violencia machista. Un tratamento que debe 

contemplar múltiples aspectos e no que debe ter un papel importante a atención 

psicolóxica, tanto no inmediato como para a recuperación e superación por parte 

das vítimas.  
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A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero contempla a atención psicolóxica no seu artigo 25 

contempla a asistencia psicolóxica inmediata considerada como un servizo de 

atención primaria, así como o dereito de gratuidade e tamén o dereito á asistencia 

para aqueles e aquelas menores e outras persoas que sufriran violencia machista. 

Na actualidade, a Xunta de Galiza desenvolve o Programa de atención 

psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero a través dun convenio de 

colaboración asinado entre a Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e 

o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galiza. A través desta fórmula ponse a 

disposición unha rede de profesionais da Psicoloxía que sen dúbida realizan un 

traballo importantísimo.  

Unha década despois do inicio da aplicación da le Lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero 

cómpre avaliar as insuficiencias na súa aplicación co obxecto de dar unha 

resposta máis integral, completa e eficaz na loita contra unha violencia patriarcal 

instalada en todos os ámbitos da sociedade e que ano a ano deixan atrás persoas.  

Ademais, cómpre facer unha especial revisión da prevención e atención 

aos casos que implican menores e mocidade e deseñar actuacións específicas ás 

súas necesidades. Neste camiño, a atención primaria na sanidade é un elo 

fundamental que cómpre reforzar para garantir a estabilidade profesional, a 

atención completa ao longo do ano e a proximidade.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 
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Que actuacións ten levado a cabo o goberno galego para dar cumprimento 

ao artigo 25 da lei 11/2007 que considera a atención psicolóxica como un servizo 

de atención primaria na atención á violencia machista?  

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 13:14:20 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 13:14:25 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 13:14:26 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 13:14:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 13:14:29 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 13:14:31 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Pleno. 

 

Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista 

avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo 

e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes 

movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia 

e redución que dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda a sociedade e para 

todas as axendas políticas.  

A diagnose e abordaxe da vixencia estrutural das violencias machistas contra as 

mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos, 

humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do 

patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as 

mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde. 

A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é 

unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións. 

Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a  Lei 11/2007, do 

27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se 

ben o paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que 

deben ser mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o 
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Pacto Galego contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o 

cumprimento dos aspectos que recolle.  

 

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

Considera o goberno galego que ten cumprido e desenvolvido de forma 

suficiente a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 13:35:23 
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María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 13:35:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 13:35:29 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 13:35:31 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 13:35:33 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 13:35:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez deputado e deputada 

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

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

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 

 

A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema 

sanitario supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha 

concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria e que permita 

estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, de forma que 

se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis próxima. 

 

Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de 

funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias 

dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a 

optimización de tempos e de diminución de listas de espera. 

 

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos 

problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso 

de Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias 

condicións demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola 

dispersión da poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de 

comunicación na Galicia rural. O fortalecemento da atención primaria nestes 

casos supón unha necesidade maior e case imperativa para poder achegar os 

servicios sanitarios á poboación, tanto en termos de infraestruturas como de 

persoal. 

 

Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de 

saúde soamente ten contratado de maneira estable a, aproximadamente, un 

15% dos facultativos de atención primaria que se forman en Galicia, segundo 

os datos do propio goberno. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces 

insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha 

dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os 

problemas demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a 

posibilidade de non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e 

das cidadáns. A vontade recortadora do Goberno da Xunta de Galicia 

prexudica claramente a calidade asistencial do sistema, ao deixar con 

capacidade mínima, ou por debaixo dela, a moitos centros que non teñen 
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persoal suficiente, que deben de deixar centros desatendidos porque os 

profesionais teñen que saír a cubrir urxencias ou por saturación dos 

existentes a causa dunha errática planificación. 

 

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa existentes, 

supón outro dos grandes déficits da atención primaria na sanidade pública 

galega. Os orzamentos de 2016, 2017 e 2018, por citar exemplos recentes, 

coinciden nos compromisos de varios centros de saúde, recollendo os 

mesmos sucesivamente ano tras ano, ignorando responsabilidade algunha 

polo anuncio e compromiso de infraestruturas que logo nunca se inician. O 

Plan de Mellora da Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, 

supuxo unha base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de 

Núñez Feijóo, que non amosaron un proxecto real para o fortalecemento da 

atención primaria. 

 

 

Por todo o exposto anteriormente, o deputado e a deputada que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Considera o Goberno galego que os problemas existentes na atención 

primaria en Galicia poden ser asumidos e entendidos como aceptables para 

unha óptima calidade asistencial? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/08/2018 11:23:29 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 23/08/2018 11:23:36 

 

113537



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno. 

 

O dramático sinistro ferroviario acontecido o pasado 24 de xullo de 2013 en 

Angrois deixou unha profunda ferida en toda Galiza. Nunca esqueceremos ás 80 persoas 

falecidas e os centos de vítimas a quen, este sinistro, marcou para sempre as súas vidas. 

Permanecen tamén na memoria colectiva de Galiza a onda de solidariedade vivida estes 

días e a entrega e dedicación dos servizos de emerxencia e profesionais sanitarios que 

deron o mellor de si mesmos nunhas circunstancias extraordinarias.  

Mais estes cinco anos deixan outras pegadas: a dun estado que puxo a 

maquinaría a funcionar para auto-exculparse de calquera responsabilidade, usando como 

chivo o expiatorio o elo máis débil da cadea: o maquinista; as interferencias e falta de 

colaboración do Goberno central e da Xunta coa investigación xudicial; o 

incumprimento da normativa que obriga a unha investigación técnica independente; o 

incumprimento das promesas realizadas despois do accidente, sendo especialmente 

preocupante que siga sen estar operativo o sistema ERTMS na curva de Angrois... en 

definitiva, un ronsel de mentiras e manipulación da opinión público co obxectivo de 

evitar as responsabilidades políticas neste terríbel sinistro. 

Porén, fronte a maquinaria do estado e os fortes intereses económicos das 

empresas construtora do AVE, está a dignidade de homes e mulleres que están dispostas 
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a todo para conseguir verdade, xustiza e reparación. Nomeadamente, as vítimas que 

levan cinco anos cunha labor incansábel que vai conseguindo que a verdade se abra 

paso.  Grazas a esa tenacidade, a mediación do BNG en Europa, a Comisión Europea 

abriu en 2012 un procedemento de infracción contra o estado español por 

incumprimento da Directiva 2004/49/CE de Seguridade Ferroviaria. As causas deste 

procedemento infractor residen en que consideran que a Comisión de Investigación de 

Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investigou o sinistro do Alvia, vulnera o principio 

de independencia que establece o artigo 21 desta directiva.  

Este procedemento infractor sinala unha falta grave e ben a dar a razón tanto ás 

vítimas como ao propio BNG que viñamos denunciando que a CIAF era xuíz e parte e 

viciaba unha investigación que non buscaba a verdade, senón pensada para auto-

exculpar a Adif, Renfe e Fomento. 

Temos constancia de que existe un novo informe redactado pola Comisión 

Europea sobre o accidente do Alvia en Angrois. Este ditame ten a súa orixe na visita da 

Plataforma das Vítimas do Alvia a Bruxelas, organizada polo BNG, que tivo lugar o 17 

de novembro de 2015. Xa neste momento se detectou que o CIAF non cumpre o 

requisito de independencia, pois os órganos que examinan os accidentes, son nomeados 

polo Ministerio de Fomento. 

Nos últimos meses, creouse unha comisión de investigación no Congreso, que 

deixa claro que existe un ámbito de investigación política, e sinala a vergoña do veto a 

que o Parlamento Galego investigue este sinistro desde unha óptica galega. 

Desde o BNG temos un compromiso claro e firme co dereito á verdade e a 

xustiza para as vítimas do dramático accidente de Angrois. Defendemos que é necesario 

que se asuman as responsabilidades, caia quen caia, e que se adopten as medidas 
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precisas para a garantir o fin da impunidade e asunción de responsabilidades políticas e 

xudiciais. 

 

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

Como valora a Xunta de Galiza a resposta dada polo estado e o goberno galego 

após o accidente de Angrois? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:13:25 
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María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:13:30 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:13:32 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:13:33 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:13:35 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:13:36 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar e Encarna Amigo Díaz,  
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da urxencia. 
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione 
canto antes nesta cuestión. 
 
 
No pasado mes de xullo, rubricábase un acordo entre a Consellería de educación e os 
sindicatos CCOO e UGT polo que se pactou unha suba salarial dos docentes galegos 
de tal xeito que o profesorado galego pasa a situarse na parte alta da táboa retributiva 
dos docentes no conxunto do estado.   
 
O referido acordo foi a culminación dun proceso de negociación de mais de dous 
meses e que, finamente, permitiu que os docentes galegos vexan incrementado o seu 
salario en 1260 € ao ano, un incremento salarial que comezará a aplicarse xa no 
vindeiro mes de outubro e que se irá implementando de xeito paulatino ata o ano 2021.  
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
 
-Qué valoración fai o goberno galego do acordo asinado entre Xunta e sindicatos para 
incrementar o salario dos docentes en Galicia? 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 29/08/2018 13:07:00 
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Maria Antón Vilasánchez na data 29/08/2018 13:07:15 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 29/08/2018 13:07:23 

 
Carlos Gómez Salgado na data 29/08/2018 13:07:35 

 
María Isabel Novo Fariña na data 29/08/2018 13:07:54 

 
Antonio Mouriño Villar na data 29/08/2018 13:08:28 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/08/2018 13:08:47 
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