
BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura
Número 350
3 de setembro de 2018

Fascículo 2



SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

ı 35296 (10/POC-005582)
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 113852

ı 33835 (10/POC-005309)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xuntanza, do día 26 de xullo, do conselleiro de Sanidade cos veciños e veciñas de Bouzas
(Vigo) 113854

ı 33842 (10/POC-005313)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance da fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade e a súa repercusión para asegurar
o mantemento dos servizos das poboacións de Galicia con problemas demográficos 113856

ı 33845 (10/POC-005314)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas 113859

ı 33859 (10/POC-005321)
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 113861

ı 33863 (10/POC-005322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a contratación do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mante-
mento en sistemas nos eidos de benestar, medio rural, mar, emprego, medio ambiente e mobilidade

113865

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113828



ı 33865 (10/POC-005323)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias 113872

ı 33871 (10/POC-005324)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de fisioterapia na atención primaria e a convocatoria polo Go-
berno galego de prazas públicas de fisioterapeuta 113874

ı 33875 (10/POC-005325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación 13876

ı 33877 (10/POC-005326)
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 113878

ı 33882 (10/POC-005327)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o funcionamento dos servizos do Sistema de autonomía e atención á dependencia e do ser-
vizo de atención residencial, con residencias para maiores e centros de atención a persoas en si-
tuación de dependencia 113880

ı 33887 (10/POC-005328)
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 113887

ı 33889 (10/POC-005329)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o novo produto turístico Escenarios ao volante 113889

ı 33890 (10/POC-005330)
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, e a aprobación do plan para este ano 2018 113891

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113829



ı 33892 (10/POC-005331)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos desde a declaración
do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade 113893

ı 33896 (10/POC-005332)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 4 máis
Sobre o futuro inmediato da liña de mercadorías do porto de Vilagarcía de Arousa e a previsión
para a súa posta en funcionamento 113895

ı 33900 (10/POC-005333)
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 113897

ı 33904 (10/POC-005334)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a mellorar, en cada zona, a pre-
dición da aparición de mildiu e black-rot 113901

ı 33907 (10/POC-005335)
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 113904

ı 33909 (10/POC-005336)
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 113906

ı 33911 (10/POC-005337)
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 113909

ı 33913 (10/POC-005338)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113830



Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da concesión de prestacións económicas no ámbito
familiar nestes últimos anos na nosa comunidade autónoma 113912

ı 33915 (10/POC-005339)
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 113915

ı 33917 (10/POC-005340)
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 113918

ı 33919 (10/POC-005341)
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

113922
ı 33921 (10/POC-005342)
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 113925

ı 33923 (10/POC-005343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que a Xunta de Galicia decidiu transformar as casas da xuventude en Espazos
Emprende 113929

ı 33925 (10/POC-005344)
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) 113932

ı 33927 (10/POC-005345)
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 113935

ı 33929 (10/POC-005346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ourense 113938

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113831



ı 33931 (10/POC-005347)
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 113940

ı 33933 (10/POC-005348)
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,
dense 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 113943

ı 33935 (10/POC-005349)
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 113946

ı 33938 (10/POC-005350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da evolución da sinistralidade laboral en Galicia e
a posta en marcha durante a X lexislatura da Estratexia galega de seguridade e saúde laboral

113950
ı 33940 (10/POC-005351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da posta en marcha do Centro Galego de Desenvol-
vemento Integral (Cegadi) 113952

ı 33942 (10/POC-005352)
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

113955
ı 33944 (10/POC-005353)
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 113958

ı 33946 (10/POC-005354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113832



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
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Sobre a inclusión do Observatorio dos Ríos de Galicia no organigrama da Consellería de Medio Am-
biente e Ordenación do Territorio 114008
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Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
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ceso ás prestacións sanitarias públicas 114011
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trada XG521 Salvaterra-Vigo con anexos 114019
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a inclusión do Observatorio Galego de Educación Ambiental no organigrama da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 114021

ı 34046 (10/POC-005376)
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 114024
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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 114026

ı 34050 (10/POC-005378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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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

114028
ı 34052 (10/POC-005379)
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 114031

ı 34054 (10/POC-005380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas tomadas polo Goberno galego para que as condicións das rías non estea potencial-
mente ameazada así como sobre o estado da obra de mellora da infraestrutura hidráulica de Marín
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ı 34056 (10/POC-005381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as porcentaxes de lixo trasladadas por Sogama en ferrocarril en 2017 114035

ı 34058 (10/POC-005382)
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) e o abandono polo Goberno galego do uso de herbicidas
con glifosato en lugares públicos para substituílos por métodos alternativos non contaminantes
nin perigosos para a saúde e o medio ambiente 114037

ı 34059 (10/POC-005383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a xestión do servizo de pediatría en Bergantiños nos meses de verán 114040

ı 34062 (10/POC-005384)
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 114042

ı 34064 (10/POC-005385)
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 114045

ı 34066 (10/POC-005386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas destinadas á normalización da lin-
gua galega nos medios de comunicación 114049

ı 34068 (10/POC-005387)
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 114053

ı 34070 (10/POC-005388)
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 114056

ı 34073 (10/POC-005389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a supresión da liña de autobús directa entre Lugo e Vigo 114060

ı 34074 (10/POC-005390)
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 114063

ı 34076 (10/POC-005391)
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 114067

ı 34083 (10/POC-005392)
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 114071

ı 34085 (10/POC-005393)
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 114074

ı 34087 (10/POC-005394)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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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 114077

ı 34089 (10/POC-005395)
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 114081

ı 34091 (10/POC-005396)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a presenza e o tratamento da cultura na programación da CRTVG 114084

ı 34093 (10/POC-005397)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a consideración do Goberno galego respecto da aplicación do procedemento arbitrado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares

114088
ı 34095 (10/POC-005398)
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 114090
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1. Procedementos parlamentarios

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

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de agosto de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

- 35296 (10/POC-005582)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 33835 (10/POC-005309)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xuntanza, do día 26 de xullo, do conselleiro de Sanidade cos veciños e veciñas de Bouzas
(Vigo)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33842 (10/POC-005313)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance da fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade e a súa repercusión para asegurar
o mantemento dos servizos das poboacións de Galicia con problemas demográficos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 33845 (10/POC-005314)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tratamento das augas residuais urbanas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 33859 (10/POC-005321)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 33863 (10/POC-005322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a contratación do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mante-
mento en sistemas nos eidos de benestar, medio rural, mar, emprego, medio ambiente e mobilidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33865 (10/POC-005323)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33871 (10/POC-005324)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de fisioterapia na atención primaria e a convocatoria polo Go-
berno galego de prazas públicas de fisioterapeuta
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33875 (10/POC-005325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33877 (10/POC-005326)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33882 (10/POC-005327)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o funcionamento dos servizos do Sistema de autonomía e atención á dependencia e do ser-
vizo de atención residencial, con residencias para maiores e centros de atención a persoas en si-
tuación de dependencia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33887 (10/POC-005328)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 33889 (10/POC-005329)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o novo produto turístico Escenarios ao volante
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33890 (10/POC-005330)
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, e a aprobación do plan para este ano 2018
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33892 (10/POC-005331)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a proposta da Xunta de Galicia para a celebración dos vinte e cinco anos desde a declaración
do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33896 (10/POC-005332)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 4 máis
Sobre o futuro inmediato da liña de mercadorías do porto de Vilagarcía de Arousa e a previsión
para a súa posta en funcionamento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 33900 (10/POC-005333)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 33904 (10/POC-005334)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a mellorar, en cada zona, a pre-
dición da aparición de mildiu e black-rot
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 33907 (10/POC-005335)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 33909 (10/POC-005336)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33911 (10/POC-005337)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33913 (10/POC-005338)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33915 (10/POC-005339)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33917 (10/POC-005340)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 33919 (10/POC-005341)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 33921 (10/POC-005342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis

X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

113842



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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 33923 (10/POC-005343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que a Xunta de Galicia decidiu transformar as casas da xuventude en Espazos
Emprende
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33925 (10/POC-005344)
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)
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 33927 (10/POC-005345)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 33929 (10/POC-005346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33931 (10/POC-005347)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33933 (10/POC-005348)
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,
dense 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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 33935 (10/POC-005349)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 33938 (10/POC-005350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da evolución da sinistralidade laboral en Galicia e
a posta en marcha durante a X lexislatura da Estratexia galega de seguridade e saúde laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33940 (10/POC-005351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da posta en marcha do Centro Galego de Desenvol-
vemento Integral (Cegadi)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33942 (10/POC-005352)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33944 (10/POC-005353)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33946 (10/POC-005354)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33948 (10/POC-005355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
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Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33951 (10/POC-005356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión para a construción da residencia de maiores de Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33952 (10/POC-005357)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia non realiza una publicación semanal das cifras oficiais
dos niños de velutina retirados e dos que foron desactivados polas agrupacións locais de Protección
Civil, polos apicultores e polos bombeiros
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 33954 (10/POC-005358)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33956 (10/POC-005359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33958 (10/POC-005360)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33960 (10/POC-005361)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión da construción da residencia de maiores de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33962 (10/POC-005362)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 33975 (10/POC-005363)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto das medidas adoptadas pola Administración desti-
nadas a mellorar a identificación das orixes dos incendios e dos seus responsables
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 33980 (10/POC-005364)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 10 máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 33982 (10/POC-005365)
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 e os concellos afectados pola praga
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 33990 (10/POC-005366)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Monte-
celo, en Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34005 (10/POC-005367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre os resultados dos traballos da estratexia a curto e a longo prazo fronte á seca na que está a
traballar a Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa e as medidas de consumo responsable de auga
que está a planificar e desenvolver o Goberno galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34013 (10/POC-005368)
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, de 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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34020 (10/POC-005369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto de que Renfe non oferte para Galicia un servizo inte-
gral de ferrocarril
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34032 (10/POC-005370)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a inclusión do Observatorio dos Ríos de Galicia no organigrama da Consellería de Medio Am-
biente e Ordenación do Territorio
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34034 (10/POC-005371)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34037 (10/POC-005372)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34039 (10/POC-005373)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34041 (10/POC-005374)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34043 (10/POC-005375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a inclusión do Observatorio Galego de Educación Ambiental no organigrama da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 34046 (10/POC-005376)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34048 (10/POC-005377)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34050 (10/POC-005378)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34052 (10/POC-005379)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34054 (10/POC-005380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas tomadas polo Goberno galego para que as condicións das rías non estea poten-
cialmente ameazada así como sobre o estado da obra de mellora da infraestrutura hidráulica de
Marín
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34056 (10/POC-005381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as porcentaxes de lixo trasladadas por Sogama en ferrocarril en 2017
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34058 (10/POC-005382)
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) e o abandono polo Goberno galego do uso de herbicidas
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con glifosato en lugares públicos para substituílos por métodos alternativos non contaminantes
nin perigosos para a saúde e o medio ambiente
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34059 (10/POC-005383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a xestión do servizo de pediatría en Bergantiños nos meses de verán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34062 (10/POC-005384)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34064 (10/POC-005385)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34066 (10/POC-005386)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34068 (10/POC-005387)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34070 (10/POC-005388)
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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34073 (10/POC-005389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre a supresión da liña de autobús directa entre Lugo e Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34074 (10/POC-005390)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34076 (10/POC-005391)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34083 (10/POC-005392)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34085 (10/POC-005393)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34087 (10/POC-005394)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34089 (10/POC-005395)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 34091 (10/POC-005396)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a presenza e o tratamento da cultura na programación da CRTVG
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34093 (10/POC-005397)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a consideración do Goberno galego respecto da aplicación do procedemento arbitrado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34095 (10/POC-005398)
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
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 nos artigos 98, 152  e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Comisión 4ª Educación e Cultura 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, os deputados e deputadas asinantes, formulan  a seguinte 
pregunta oral en Comisión: 
 
 
-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 13:04:19 
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Maria Antón Vilasánchez na data 29/08/2018 13:04:54 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 29/08/2018 13:05:04 

 
Carlos Gómez Salgado na data 29/08/2018 13:05:23 

 
María Isabel Novo Fariña na data 29/08/2018 13:05:55 

 
Antonio Mouriño Villar na data 29/08/2018 13:06:09 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/08/2018 13:06:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez e Julio Torrado Quintela, 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 

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

O día 26 de xullo, o conselleiro de Sanidade reuniuse cos veciños e 

veciñas de Bouzas (Vigo) para, nun acto na nosa opinión claramente 

electoral, comprometer a inclusión nos orzamentos para 2019 da 

construción do centro de saúde, iso si, con nove anos de retraso. A 

pesares de dispor do terreos cedidos polo concello en 2008.  

 

A xuntanza aparecía na axenda oficial da Xunta de Galicia, e polo 

tanto, no podemos considerala un acto de partido, en aras do respecto 

institucional e a calidade democrática. Sen embargo, asistiu a esa 

xuntanza  a voceira do Partido Popular en Vigo, a Sra. Muñoz Fontériz. 

Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. A xuntanza cos veciños e veciñas de Bouzas para falar da 

construción do novo centro de saúde, adiada dende fai nove 

anos, era un acto oficial da Xunta de Galicia ou era un acto 

preelectoral do Partido Popular? 

2. Se era un acto da Xunta de Galicia, cal era a razón da presenza 

na mesma da voceira do Partido Popular no concello de Vigo? 

3. Foi invitada pola Xunta de Galicia? 

4. En calidade de que? 

5. Por que non foron invitados o resto dos concelleiros dos demais 

grupos políticos? 

6. Tendo en conta que se falou dos orzamentos da Xunta de 

Galicia, por que non foron invitados polo menos os deputados 
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residentes en Vigo dos diferentes grupos parlamentarios no 

Parlamento de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2018 

Asdo.: Abel Losada Álvarez 

   Julio Torrado Quintela 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/07/2018 13:02:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 27/07/2018 13:03:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 
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revisou o padrón comezaron as incorreccións (e iso que o anterior 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Pensa o Goberno galego que as fusións de concellos son 

estratéxicas para asegurar o mantemento dos servizos das 

poboacións de Galicia con problemas demográficos? 

2. Segue a pensar o Goberno que a fusión dos concellos de Cerdedo 

e Cotobade foi todo un éxito? 

3. Sabe o Goberno que pasou coas 200 persoas desaparecidas do 

padrón de Cerdedo? Sabe quen foi ou foron os responsables da 

súa inclusión no censo? 

4. Estaban dentro deses 200 desaparecidos as 36 persoas que a 

comezos de 2017 incrementaran o número de veciños do 

concello fusionado? 

5. Cando vai demandar o Goberno explicacións ao alcalde de 

Cerdedo-Cotobade? 

 

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 13:05:02 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/07/2018 13:05:09 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/07/2018 13:05:13 
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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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

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 
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aínda non hai rastro da nova EDAR de Santiago, de feito o propio 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Está preocupado o Goberno galego polo tratamento das augas 

residuais urbanas no país?  

2. Hai algún municipio de Galicia nos 9 municipios que aínda non 

depuran correctamente e polo que España ten sido condenada 

polo Tribunal de Xustiza da UE? 

3. Considera prioritario o Goberno que Santiago de Compostela 

conte cunha nova estación de depuración de augas residuais o 

antes posible? 

 

 

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 13:47:38 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/07/2018 13:47:44 

 
Raúl Fernández Fernández na data 27/07/2018 13:47:49 

 
María Luisa Pierres López na data 27/07/2018 13:47:54 

 

113860



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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, 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 en Comisión, 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 as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

- Cantos comedores escolares foron concesionados ao Grupo 

GESCOR en Galiza no curso 2017/2018? 

- Ten constancia a Xunta de Galiza das irregularidades e 

deficiencias detectadas na prestación do servizo de comedor escolar por parte do 

Grupo GESCOR na Costa da Morte? 

- E nos centros doutras comarcas? 

- Que medidas ten adoptado ou pensa adoptar o Goberno galego 

ao respecto?  

- Continúa o Grupo GESCOR a prestar o servizo de comedor nos 

devanditos centros da Costa da Morte no curso 2018/2019? 

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

comedores escolares actualmente concesionados a empresas privadas? 
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Santiago de Compostela, 27 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 27/07/2018 13:54:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/07/2018 13:54:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/07/2018 13:54:15 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 27/07/2018 13:54:18 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/07/2018 13:54:20 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/07/2018 13:54:22 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea,   ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 5ª. 

 

O martes, 23 de maio de 2017, no DOGA número 97 publicouse a resolución do 

16 de maio de 2017 pola que se anunciou a licitación, suxeita a regulación 

harmonizada, e simplificada, por procedemento aberto e tramitación ordinaria do 

servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento dos 

sistemas en eidos de benestar, medio rural, mar, emprego, ambiente e mobilidade 

(expediente 2017/PA/039). 

A entidade adxudicadora neste caso era a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia e o obxecto do contrato foi a contratación do servizo de 

desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento en sistemas 

dos eidos de benestar, medio rural, mar, emprego, medio ambiente e mobilidade, 

dividido en 6 lotes, para a prestación do servizo por dous anos e nos que se 

admitía a prórroga,  e cun valor estimado de 2.504.318,19 € , sen IVE. 

Dito contrato podíase consultar no enlace seguinte:  

http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=164213. 

Os 6 lotes obxecto de licitación eran os seguintes: 

Lote 1: sistema de información de xestión de Cooperativas, Centros Especiais de 

Emprego e Sociedades Laborais 
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Lote 2: sistema de información de xestión do Centro de Novas Tecnoloxías 

Lote 3: sistema de información do ámbito de Medio Ambiente e Transporte 

Lote 4: sistema de información de xestión integral da formación pesqueira e do 

mar 

Lote 5: sistema de información do ámbito de política social 

Lote 6: sistema de información de xestión do Laboratorio de Sanidade e 

Produción Animal de Galicia 

A resolución desta licitación publicouse no DOGA do 23 de xaneiro de 2018,  

sendo adxudicataria a UTE INDRA SISTEMAS S.A. ALTIA 

CONSULTORES S.A. no que respecta ao lote 5, respecto dos sistemas de 

información do ámbito de política social. Tal e como se recollía no prego de 

prescricións técnicas e administrativas este lote tiña por obxecto o mantemento e 

soporte de varios sistemas de información vinculados ao ámbito de servizos 

sociais da Consellería Política Social. En concreto aos sistema de información de 

Historia Social Única Electrónica (HSUE), ao sistema de información de xestión 

de Escolas Infantís (ESCINF) e ao sistema de información de xestión de 

actuacións co menor (MENOR), incluídos no marco do Plan Trabe da Xunta de 

Galicia. 

Nos pregos de prescricións técnicas recollese o seguinte resume sobre o  alcance 

funcional do sistema de información do ámbito de política social e concreto á 

historia social única 

A HSUE obxecto de mantemento correspóndese coa segunda fase de execución 

das seguintes dúas liñas de actuación identificadas no Plan Trabe: 

1. Historia Social Única. Interoperabilidade e integración sociosanitara 

2. Xestión dos servizos sociais comunitarios 
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 A HSUE concíbese como un sistema de información que pon a disposición de 

cada actor do sistema galego de servizos sociais (SGSS) a información que 

necesita, garantindo a continuidade asistencial. O SI de Xestión de servizos 

sociais comunitarios resulta clave na construción da HSUE porque recolle a 

actuación do que podemos denominar o nivel de atención primaria dos servizos 

sociais. 

A construción do sistema de HSUE leva aparellada a creación de toda unha 

plataforma técnica (plataforma técnica do sistema galego de servizos sociais, 

PTSGSS) que soporte a implantación, mantemento e explotación da HSUE 

entendida como capa de información e documentos agrupados e vinculados a 

cada persoa con historia social no sistema, e contempla o establecemento de 

mecanismos de integración para sistemas herdados, xunto coa creación de 

pautas que definan as bases para a construción de novas aplicacións ou 

sistemas. Esta infraestrutura técnica está dentro do ámbito de sistemas obxecto 

de contratación de servizos de mantemento.  

A PTSGSS configúrase coma un sistema unificado de información sobre persoas 

usuarias dos servizos sociais e o catálogo e carteira de servizos e prestacións 

ofertados, permitindo unha visión unificada e global das actuacións. Permite que 

a HSUE non se conciba coma un sistema único, senón que integre sistemas e 

aplicacións existentes con outros novos a construír, combinándose aplicacións 

verticais que dan cobertura a necesidades concretas, con outras horizontais que 

dan servizo a distintas áreas. 

Dentro da Plataforma da Historia Social Única existen diferentes módulos no 

ámbito dos servizos obxecto do contrato, así os repositorios de información 

(información de persoas, o catálogo de servizos e programas e o arquivo 

documental), o de integración ( servizos de interoperabilidade e integración da 

información herdada e consolidación da información integrada), e módulos 
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horizontais ( sistemas de auditoría de accesos e eventos, difusión de alertas e 

mensaxes, frontal da HSU e ferramentas de administración). 

Os sistemas incorporados a á Historia social única son  

a. SIGAD: sistema de tramitación de Dependencia 

b. CENDIS: sistema de tramitación do procedemento de recoñecemento da 

discapacidade 

c. PNC: sistema de tramitación de pensións non contributivas 

d. RISGA/AIS: sistema de tramitación da renda de integración social e de 

axudas de inclusión social 

e. INCLUSIÓN: aplicación de rexistro das actuacións dos Equipos de 

Inclusión 

Para incorporar 

f. SIUSSGAL: sistema de xestión de servizos sociais comunitarios (versión 

do SIUSS do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade con 

mantemento propio) 

g. MENOR: sistema de xestión da área de menores. Este sistema é un dos 

incluídos nos servizos de mantemento obxecto desta contratación. 

Tamén hai previstas unhas evolucións,  entre elas no sistema SAF ou sistema de 

Axuda ao Fogar. 

Temos constancia que a nivel local moitos Concellos galegos traballan 

actualmente cunha plataforma de xestión de axuda no fogar, denominada 

CIBERSAD, dirixida precisamente as administracións locais, que lles permite 

unha correcta xestión do servizo de atención no fogar.  

Este proxecto foi  desenvolvido por unha PEME galega dedicada á consultoría de 

temas sociais, e está sendo exportada a outras comunidades, xa que permite 

resolver cuestións tan variadas para o servizo como controlar a asistencia das 
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auxiliares, os quilómetros realizados, a realización dos  pertinentes informes 

técnicos, a contabilización das horas de servizo efectivamente prestadas a cada 

persoa usuaria, a elaboración das memorias do plan concertado, o control do 

gasto municipal para este servicio, etc., ademais de incorporar unha asistencia 

técnica para a resolución de calquera dúbida. 

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

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

  

1.-  É coñecedora a Xunta de Galicia de que no marco do contrato citado, unha 

persoa pertencente a empresa INDRA, está a organizar reunións co persoal de 

servizos sociais dos concellos facéndose pasar por traballadora da Xunta? 

Pertence esta traballadora ao cadro de persoal da Xunta de Galicia? No caso de 

que a resposta sexa negativa, por que esta persoa se fai pasar por persoal da 

Xunta de Galicia? No caso de ser afirmativa, que cargo ocupa, que categoría 

posúe e que nivel de autorización ten para acceder ao programa de HSU? 

 

2.- É coñecedora a Xunta de que esta persoa recomenda aos concellos non 

contratar a plataforma CIBERSAD, e incluso deixar de traballar con ela? Que 

relación existe entre esa persoa e a Xunta para que se reúnan con ela e sexa ela 

quen dea instrucións para non adquirir o programa? Autorizou a Xunta a ditar 

ordes aos concellos de non contratar coa plataforma CIBERSAD? 

 

3.- É coñecedora a Xunta de por que se convoca en AMTEGA aos traballadores 

sociais dos concellos ou a xefes de servizo no marco dos contratos relativos ao 

desenvolvemento e implantación da HSU para preguntar tamén polo 

funcionamento e características dun programa que oferta unha empresa privada? 
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4.- É coñecedora a Xunta de que esta persoa indica aos técnicos dos servizos 

sociais municipais que non contraten e non traballen con CIBERSAD ? Vai 

desenvolver esta persoa e a Xunta de Galicia unha ferramenta gratuíta para 

facilitar o sistema de xestión para os concellos que estará dispoñible en 3 meses? 

 

5.- Está a Xunta a desenvolver un programa parecido ao CIBERSAD? No caso 

de resposta positiva, no marco de que licitación pública? De ser o caso, canto 

tempo pensa a Xunta que vai a tardar en desenvolvelo e implantalo? Entra nos 

plans da Xunta mercar o programa CIBERSAD e desenvolvelo? 

 

6.- Trata a Xunta de Galicia a través de intermediarios -neste caso as propias 

traballadoras de servizos sociais dos concellos- de copiar o programa de xestión 

de CIBERSAD? É coñecedora a Xunta que de estar copiando este programa 

podería constituír un ataque á propiedade intelectual e/ou industrial? 

 

7.- Permite a Xunta que a empresa INDRA utilice os recursos e o nome da propia 

administración para intentar copiar e desprazar do mercado a unha PEME galega 

que dá un excelente servizo  aos concellos cos que traballa? 

 

8.- Por que se permite que unha persoa allea a Xunta empregue unha dirección de 

correo da propia Xunta de Galicia, inducindo a confusión das propias 

traballadoras das administracións que non saben con quen están a falar? 

 

9.- Que nivel de autorización ten esta persoa para acceder ao sistema da HSU, 

segundo a Xunta? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 27/07/2018 14:15:20 

 
Luis Villares Naveira na data 27/07/2018 14:15:32 
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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 156 do Regulamento da Cámara, 

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

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 na Comisión 5.ª 

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

aplicación práctica na realidade? 

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

servizo? 

- Ten pensado a Xunta de Galicia a recuperación do servizo como público? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018. 
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Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2018 14:25:11 
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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 156 do Regulamento da Cámara, 

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

 

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 na Comisión 5.ª 

- Ten pensado o Goberno convocar prazas públicas de fisioterapeuta?  

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

Primaria? 

- Por que existe esta demora na publicación da Guía? 

- Cales son as medidas que van a levar a cabo para que se de a coñecer entre 

os/as profesionais? 

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 14:38:02 
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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 oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio, Turismo.  

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 
Comisión: 

 

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 09:40:05 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 09:40:16 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 09:40:24 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 09:40:34 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 09:40:41 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 09:40:50 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 09:40:59 
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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 Comisión 6ª; Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 
 
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 
Comisión:  
  
-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 09:53:05 
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Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 09:53:25 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 09:53:35 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 09:53:44 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 09:53:55 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 09:54:07 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 09:54:19 
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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 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

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

 

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 
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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 na Comisión 5ª: 

 

- Vai aumentar a inspección aos centros concertados e privados? 

 

- Vai aumentar o investimento en servizos de atención residencial a maiores e 

dependentes? 

 

- A que atribúe o aumento do número de expedientes de emerxencia social? 

Utilízase o sistema de provisión de prazas mediante emerxencia social para suplir 

a carencia estrutural de prazas residenciais? 
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- Por que se prioriza a xestión externa dos centros propios no caso das prazas 

para persoas dependentes? 

 

- Por que a maior parte das prazas destinadas a persoas dependentes se xestionan 

mediante a modalidade do concerto?  Débese a unha vontade de favorecer o 

negocio privado, dado que estas prazas teñen que ser máis financiadas pola 

Xunta que as de persoas con autonomía? 

 

- Vai impulsar a Xunta a realización de novos estudos para avaliar o grao de 

satisfacción dos e das usuarias dos servizos de dependencia? 

 

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

atención residencial a persoas maiores e dependentes? 

 

- Parécelle á Xunta responsable aforrar en persoal ata niveis de non cubrir os 

mínimos necesarios para un bo servizo nas residencias de maiores? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2018 11:01:21 
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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 na 

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

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 
Comisión: 

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 12:25:21 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:25:29 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:25:35 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:25:41 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:25:48 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:25:55 
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Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:26:03 
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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 na 

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

Unha das novidades impulsadas por Turismo de Galicia para este ano 2018 no ámbito 
da 38ª edición da Feira Internacional de Turismo Fitur foi o novo produto turístico 
“ESCENARIOS AO VOLANTE”, 25 rutas insólitas polas mellores paisaxes da nosa 
Comunidade e 50 miradoiros sinalados como imprescindibles. 
  
Unha guía para descubrir a Galicia Verde e a Galicia Azul, editada en galego, castelán 
e inglés que se completa cun mapa.  
 
Un produto deseñado para os 365 días do ano que afonda no compromiso do Goberno 
galego por desestacionalizar a demanda turística, diversificar os fluxos e repartir os 
beneficios do turismo polo territorio. 
 
Dende o Grupo Parlamentario Popular considerámolo un magnífico produto digno de 
mención e de ser coñecido por todos os galegos e galegas que contribuirá a fomentar o 
turismo interno galego fóra da tempada do verán. 
 
Por todo isto os deputados asinantes formulamos as seguintes preguntas: 
 

1. En que consiste este novo produto turístico “ESCENARIOS AO VOLANTE? 
 

2. Cal é obxectivo deste produto? 
 

3. Como se elaborou esta guía? 
 

4. Vai a ser obxecto dalgún tipo de promoción e divulgación en Galicia? 
  

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

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:28:17 
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Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:28:26 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:28:33 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:28:39 

 
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:28:47 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:28:55 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:29:02 
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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 na 

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

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 as seguintes preguntas: 

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

2. Xa está aprobado o Plan para este ano 2018? 

3. De non ser así, ¿cando está prevista a súa aprobación? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:29:36 
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Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2018 12:29:44 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:29:50 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:29:56 

 

Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:30:04 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:30:11 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:30:18 
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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 na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, 

Comercio e Turismo. 

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 Comisión: 

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 12:30:56 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2018 12:31:03 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2018 12:31:09 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 30/07/2018 12:31:15 

 

Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2018 12:31:21 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2018 12:31:28 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2018 12:31:36 

 

Paula Prado Del Río na data 30/07/2018 12:31:46 

 

Diego Calvo Pouso na data 30/07/2018 12:31:55 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Julia Torregrosa Sañudo, Carmen Santos Queiruga, Paula Quinteiro 

Araujo, Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a 

súa resposta oral na Comisión 2.ª.    

 

Logo de meses de obras e varios millóns de euros gastados, a liña ferroviaria que 

une o peirao de Ferrazo no porto de Vilagarcía de Arousa coa estación de tren da 

localidade, apenas é hoxe unha mostra do despropósito e a dilapidación de cartos 

públicos. 

 

Logo da súa posta en funcionamento esta vía unicamente foi utilizada para unha 

viaxe de probas dunha locomotora en febreiro do 2017, hoxe case ano e medio 

despois, descoñecemos cal vai ser o futuro desta custosa e inútil infraestrutura, 

que xa tivo que ser arranxada en varias ocasións a pesar da súa inexistente 

utilización. 

 

Hoxe estamos ante un exemplo de despropósito, tanto polo inacertado trazado da 

mesma que cruza a zona urbana de Vilagarcía, pegada a zonas de ocio e parques 

infantís, como pola evidencia da súa infrautilización, dende o entorno social e 

político de En Marea levamos denunciado este despilfarro  de cartos públicos e a 

inviabilidade da liña proposta e executada.  

 

Tanto a cidadanía de Vilagarcía como os posibles usuarios da infraestrutura 

descoñecen cal vai ser o seu futuro, si existe algún horizonte real de uso, ou 

estaremos ante un novo Aeroporto de Castellón en versión arousana.  
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte  

Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión:   

 

- Coñece a Xunta de Galicia cal vai ser o futuro inmediato da liña de 

mercadorías  do porto de Vilagarcía? 

 

-  Existe algunha previsión para a súa posta en funcionamento? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 30/07/2018 13:48:42 

 

Carmen Santos Queiruga na data 30/07/2018 13:48:50 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 30/07/2018 13:48:57 

 

Antón Sánchez García na data 30/07/2018 13:49:03 

 

Marcos Cal Ogando na data 30/07/2018 13:49:12 
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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 en Comisión, 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 as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

 

- Por que o Goberno galego exclúe a poboación menor de 14 anos do 

denominado Plan de dinamización da lingua galega na mocidade 2018-2022? 

- Como valora a Xunta de Galiza o uso da lingua galega entre a 

poboación infantil?  

- De acordo cos estudos sociolingüísticos publicados recentemente, 

como cre que afectará a ruptura interxeracional na transmisión da lingua galega e a 

substitución lingüística que se está a producir? 

113898



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

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

coas súas obrigas en materia de política lingüística? 

- Que medidas pensa desenvolver no ámbito educativo? 

- E fóra del? 

 

 

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 09:55:21 
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María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 09:55:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 09:55:30 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 09:55:32 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 09:55:34 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 09:55:37 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García, 

deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 7.ª 

 

 

O mildiu (plasmopara vitícola) é á enfermidade máis frecuente dos viñedos 

galegos, polo que supón un dos principais retos aos que debe facer fronte o noso 

sector vitivinícola. Trátase dun fungo que chegou a nosa terra a finais do XIX, 

procedente do norte de América. Desenvólvese de xeito óptimo en zonas 

húmidas de temperaturas altas e pode chegar reducir as colleitas ata un 50%.  

  

A meteoroloxía das últimas semanas favoreceu que, un ano máis, o mildiu 

volvera instalarse nas vides galegas, o que obrigou aos produtores a retirar ás 

uvas das cepas contaminadas co obxecto de previr a propagación da enfermidade.  

 

Ademais do mildiu, no mes de xullo detectouse tamén black-rot, unha 

enfermidade que outros anos non pasara das follas, pero que este si chegou a 

danar as uvas. Hai tamén constancia de tiña e botrytis. 

 

Moitos expertos advirten que os ataques cada vez máis agresivos das 

enfermidades mencionadas débense ao quentamento global. Algúns deles 

propoñen abordar o problema plantando os viñedos en ladeiras máis altas de 

orientación norte, dando prioridade a variedades de ciclo máis longo ou 

seleccionando variedades máis resistentes ás enfermidades da vide.  
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O que ten que facerse en calquera caso é poñer medios materias e institucionais 

para mellorar os niveis de predición e tratamento a nivel de zona das 

enfermidades que afectan ao sector vitivinícola, como o mildiu. Actualmente, 

realízanse predicións baseadas en datos de temperatura, humidade e estado 

fenolóxico demasiado xenéricas. Isto ten que mudar para poder ofrecer solucións 

concretas aos problemas que xorden nos diferentes microclimas nos que se 

cultiva a uva.  

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados asinantes presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en comisión. 

 

 Que medidas de predición está levando a cabo a Xunta de Galicia para 

prever e tratar a aparición de enfermidades como o mildiu ou o black-rot? 

Teñen en conta os diferentes microclimas? Que medidas pensa tomar para 

minimizar o seu impacto futuro? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018. 

 

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

Davide Rodríguez Estévez 

Antón Sánchez García 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 31/07/2018 11:01:29 

 
David Rodríguez Estévez na data 31/07/2018 11:01:37 
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Antón Sánchez García na data 31/07/2018 11:01:45 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

2. Que consecuencias cre a Xunta de Galicia que pode ter na 

cidadanía esta baixa execución? 

3. Cal é a previsión de execución da Xunta de Galicia, nos 

orzamentos do ano 2018, desta partida? 

4. Ten previsto o Goberno galego implantar algunha medida para 

garantir que se execute durante este ano o 100 % do orzamento 
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dedicado a “Promoción de emprego e institucións do mercado de 

traballo”? 

5. En caso afirmativo, cales serán estas medidas? 

6. Ten previsto o Goberno galego incrementar a contía desta partida 

nos vindeiros orzamentos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:22:44 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/07/2018 09:22:49 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:22:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

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

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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?  

2. Cal é o número total de poboación potencialmente dependente en 

Galicia? 

3. Por que cre a Xunta de Galicia, que segundo datos do Ministerio 

se Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade,  Galicia é unha das 

comunidades onde a porcentaxe de persoas que solicitan esta 

prestación é máis baixa en relación á poboación potencialmente 

dependente? 

4. Ten previsto o Goberno galego tomar algunha medida para 

incrementar a porcentaxe de persoas que solicitan esta 

prestación? 

5. Considera o Goberno galego que o gasto público por poboación 

potencialmente dependente é suficiente? 

6. Considera o Goberno galego que o desenvolvemento da Lei de 

promoción de autonomía persoal e atención ás persoas en 

situación de dependencia se realizou garantindo o aceso con 

carácter universal e equidade?  
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7. Ten previsto a Xunta de Galicia reclamar ao Goberno de España 

recuperar o investimento perdido nestes anos de continuos 

retallos?  

8. Reclamou o Goberno galego ao de España que cumpra co réxime 

de financiamento que determina a lei?  

9. Ten previsto a Xunta de Galicia deixar sen efecto as 

reavaliacións feitas de oficio nos últimos anos que retallan e 

mesmo eliminan as prestacións a moitas das persoas usuarias?  

10. Que medidas ten pensado poñer en marcha o Goberno galego 

para reducir a lista de espera na que se atopan aquelas persoas 

que a pesares de ter un grao de dependencia recoñecida, e unha 

prestación asignada, aínda están á espera de recibir a prestación?  

 

 

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 09:25:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:25:44 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

2. Cantas solicitudes de axudas económicas para a creación de 

escolas infantís de 0-3 anos en polígonos industriais e parques 

empresariais, recibiu a Xunta de Galicia? 

3. Das axudas recibidas, cantas foron rexeitadas? 

4. No caso de que se rexeitaran algunhas solicitudes de axudas, 

cales foron os motivos en cada caso? 

5. Cal cre a Xunta de Galicia que son os motivos  do reducido 

número de entidades beneficiarias recibidas por parte dos 

parques empresariais e polígonos industriais para a creación de 

escolas infantís? 

6. Tendo en conta o baixo grado de execución do crédito 

orzamentario para a concesión destas axudas económicas, qué 

medidas ten previsto poñer en marcha o goberno galego para 

incrementar o número de escolas infantís de 0-3 anos para a 

creación de escolas infantís de 0 a 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 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:27:37 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 09:27:42 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:27:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

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

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cando se cumpren 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?  

2. Considera o Goberno galego que o desenvolvemento da Lei de 

promoción de autonomía persoal e atención ás persoas en 

situación de dependencia se realizou garantindo o aceso con 

carácter universal e equidade?  

3. Cal é a previsión da Xunta de Galicia en relación ao incremento 

das persoas usuarias do Servizo de Axuda no Fogar?  

4. Que balance fai a Xunta de Galicia da concesión de prestacións 

económicas na contorna familiar nestes últimos anos na nosa 

comunidade autónoma? 

5. Das solicitudes de prestacións económicas na contorna familiar 

realizadas nos últimos dous anos, cantas se rexeitaron? 

6. A cantas das solicitudes rexeitadas de prestacións económicas na 

contorna familiar realizadas nos últimos dous anos, se lles 

atribuíu un servizo de axuda no fogar (SAF)? 

7. Canto tempo tardan de media en resolverse os recursos contra as 

resolucións de dependencia? 
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8. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar algunha medida para 

axilizar a resolución dos recursos de dependencia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:43:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:43:18 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos de 

siniestralidade laboral na nosa comunidade autónoma? 

2. Considera o Goberno galego que é suficiente o esforzo 

orzamentario que se está realizando dende a Administración 

autonómica para reducir a siniestralidade laboral? 

3. Ten previsto a Xunta de Galicia durante a X lexislatura, 

incrementar o orzamento dedicado á prevención de riscos 

laborais? 

4. Considera o Goberno galego que se está a cumprir a  Estratexia 

galega de seguridade e saúde laboral? 

5. Que medidas tomou durante estes últimos anos a Xunta de 

Galicia para mellorar as condicións de seguridade e saúde laboral 

dos traballadores e traballadoras máis vulnerables ante a 

siniestralidade laboral? 

6. Que actuacións se están levando a cabo que permitan o 

seguimento e avaliación da perspectiva de xénero no ámbito de 

seguridade e saúde laboral? 
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7. Que valoración fai o Goberno galego da colaboración entre a 

Xunta de Galicia e o Consello Xeral do Poder Xudicial, a 

Fiscalía Xeral do Estado e o Goberno de España, para fortalecer 

a comunicación e a cooperación técnica e material no referente á 

seguridade e saúde no traballo? 

 

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 09:41:16 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 09:41:21 
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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 

Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

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.  
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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. 

 

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, 
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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 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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Impulsou a Xunta de Galicia algunha candidatura dunha cidade 

da nosa comunidade autónoma a formar parte da Rede de 

Cidades Creativas da Unesco? 

2. En caso afirmativo, en que ámbito? 

3. Considera a Xunta de Galicia que Ourense sería unha boa 

candidata á Rede de Cidades Creativas da Literatura da Unesco? 
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4. En caso afirmativo, contempla o Goberno galego a posibilidade 

de promover e potenciar dita candidatura? 

 

 

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 09:44:21 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:44:25 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 09:44:30 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 09:44:35 
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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 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 

Ambiente e Servizos. 

 

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 

113922



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 

provincial realice esta obra. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

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

veciños e veciñas de San Vicente de Leira, a maioría deles 

persoas maiores, o estado de illamento no que se atopan? 

3. En caso de que se produza unha emerxencia, que vial se 

empregaría para acceder a esta poboación? 

4. Púxose en contacto a Xunta de Galicia coa Deputación de 

Ourense, para estudar a posibilidade de colaborar para intentar 

solucionar esta situación? 

5. Ten previsto o Goberno galego colaborar coa Deputación de 

Ourense para financiar o arranxo da estrada OU-0807 que chega 

ata a poboación de San Vicente de Leira? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 09:47:09 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:47:15 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 09:47:20 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 09:47:25 

 

113924



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, 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 Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia cando ten previsto o Goberno de 

España poñer en marcha o complexo de San Francisco, situado 

en Ourense, que entre outros espazos conterá a futura Biblioteca 

Nodal e o Arquivo Histórico Provincial?  

2. Cando ten previsto levarse a cabo o traslado da actual biblioteca 

pública de Ourense, situada na rúa Concello, ao complexo de San 

Francisco? 

3. 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? 

4. En caso afirmativo, cales serían as características técnicas dese 

espazo? 

5. Ten coñecemento a Xunta de Galicia de se a Deputación de 

Ourense ten previsto, ata que se realice este traslado, que o 

ateneo de Ourense poida ocupar as dependencias do centro 

cultural Marcos Valcárcel, que é no que se atopa na actualidade? 

 

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 09:48:50 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 09:48:56 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 09:49:01 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 09:49:05 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 
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xuvenil, ademais do de desprazar moitas actividades culturais que se 

veñen desenvolvendo nestes centros.  

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Por que motivo decidiu a Xunta de Galicia transformar as Casas 

da Xuventude en Espazos Emprende? 

2. Que consecuencias terá esta medida nas actividades que se viñan 
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desenvolvendo ata o de agora nas Casas da Xuventude? 

3. Crearanse novas prazas de persoal nas Casas da Xuventude para 

desenvolver esta nova actividade? 

4. En caso afirmativo, cantas prazas se crearán para desempeñar 

estas funcións? 

5. Considera o Goberno galego que non hai suficientes centros de 

emprendemento para a mocidade en Galicia? 

6. Que valoración fai a Xunta de Galicia de como se vai levando a 

cabo a xestión da Casa da Xuventude de Ourense? 

7. Baixo criterios de que tipo se conceden as autorizacións 

conforme ás solicitudes levadas a cabo para a realización de 

actividades na Casa da Xuventude de Ourense?  

8. Por que motivo se decidiu situar o Punto de Encontro Familiar 

(PEF) dentro das  instalacións da Casa da Xuventude de 

Ourense? 

9. Cal é a programación de actividades que se van levar a cabo na 

Casa da Xuventude de Ourense durante o ano 2018? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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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 Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia a existencia de dificultades para a 

celebración da convocatoria deste ano do Festival de Cinema 

Internacional de Ourense (OUFF)? 

2. Púxose en contacto o Concello de Ourense coa Xunta de Galicia 

para buscar solucións para que se manteña a celebración deste 

evento? 

3. En caso afirmativo, aportou o Goberno galego algunha solución 

para garantir que se manteña a súa celebración? 

4. Considera a Xunta de Galicia que está en risco a celebración este 

ano do Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF)? 

5. Ten previsto incrementar as achegas económicas que ten 

realizado nos últimos anos ao 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 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 

Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son os motivos polos que permanece pechada a estación de 

autobuses de Celanova? 

2. Por que cedeu a Xunta de Galicia este inmoble ao concello? 

3. Cando o Goberno de galego levou a cabo esta cesión, coñecía as 

dificultades para poñer en marcha a estación? 
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4. Reclamou a Xunta de Galicia ao Concello de Celanova nalgunha 

ocasión, dende que lle cedeu dito inmoble, a posta en marcha da 

estación de autobuses? 

5. En caso afirmativo, cal foi a resposta do concello? 

6. A que usos se está dedicando na actualidade este inmoble? 

7. Comunicou a Xunta de Galicia ás autoridades comunitarias 

competentes que a estación de autobuses non se puxo en marcha? 

8. En caso afirmativo, cando se levou a cabo dita comunicación? 

9. Ten previsto poñerse en marcha a estación de autobuses de 

Celanova? 

10. En caso afirmativo, cando está previsto que entre en 

funcionamento? 

11. Valora a Xunta de Galicia a posibilidade de dedicar este inmoble 

a outros usos? 

12. En caso afirmativo, cal sería o uso que se lle pretende dar? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Ourense? 
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2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Ourense onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Ourense? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Ourense e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

  

 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 
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30.000 euros. Ao mes seguinte, a Consellería de Sanidade licitaba a 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Ten previsto o Goberno galego construír un novo centro de saúde 

en Ribadavia durante a X lexislatura?  

2. De ser así, cando se iniciarán esas obras? E cando prevé o 

Goberno que podería estar en funcionamento o novo centro? 

3. A que se debe o retraso na construción do mesmo, tendo en conta 

que o Concello de Ribadavia cedeu os terreos á Xunta de Galicia 

no ano 2008? 

4. Comunicou o Goberno galego ao Concello de Ribadavia os 

motivos polos cales se produce o retraso dun proxecto tan 

importante para os veciños e veciñas da comarca do Ribeiro? 

5. Que orzamento ten previsto dedicar o Goberno durante o ano 

2018 á construción deste centro de saúde?  

6. Con que partida dos orzamentos do ano 2018 se vai acometer 

dita construción?  

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que esta decisión beneficiou á 

atención sanitaria pública de Ourense e da provincia? 
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2. Que custo supuña este servizo, e que aforro supuxo o 

desmantelamento do mesmo? 

3. Que valoración fai o Goberno galego do que supuxo para as 

familias dos nenos e nenas que viven nos concellos máis illados 

da provincia: Carballeda, Viana, Trives, etc, ter que desprazarse 

a Vigo para ser atendidos e atendidas? 

4. Asumiu durante este tempo o Goberno galego os gastos de 

desprazamento?  

5. Puxo en marcha medidas para os casos en que os desprazamentos 

tiveran que realizalos familias sen recursos? 

6. Cantos nenos e nenas da provincia de Ourense tiveron que ser 

atendidos en Vigo, dende a supresión deste servizo no ano 2013, 

para someterse a unha intervención cirúrxica fora do horario de 

mañá, ou en sábado, domingo e festivo? 

7. Ten previsto o Goberno galego que o CHUOU volva a dispoñer 

dun servizo de cirurxía pediátrica 24 horas ao día, e os 365 días 

do ano? En caso afirmativo, cando ten previsto restablecer este 

servizo? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Abel Losada Álvaerz 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:37:35 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 10:37:40 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 10:37:45 
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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 Comisión 6.ª, 

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

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 
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misión manter afastados aos espectadores, dando grandes brincos sobre 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como valora a Xunta de Galicia a declaración do Entroido de 

Viana do Bolo como de “Interese Turístico Nacional”?  

2. Solicitou o Concello de Viana do Bolo á Xunta de Galicia o 

informe favorable previo esixido pola orde de aplicación, co fin 

de xuntalo coa documentación a remitir ao Ministerio?  

3. En caso de recibir tal requirimento, emitiu a Xunta de Galicia 

informe sobre o mesmo? 

4. Iniciou a Xunta de Galicia os trámites co Goberno de España 

para declarar o Entroido de Viana do Bolo de “Interese Turístico 

Nacional”? 

5. En caso afirmativo, cal foi a resposta por parte do Goberno de 

España? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:39:02 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 10:39:07 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/07/2018 10:39:12 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 10:39:17 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución da 

siniestralidade laboral en Galicia?  

2. Ten previsto o Goberno galego poñer en marcha medidas para 

reducir o número de falecementos causados por accidente laboral?  

3. En caso afirmativo, que medidas ten previsto implementar?  

4. Que cronograma ten previsto o Goberno galego para a adopción 

de medidas que reduzan a siniestralidade laboral en Galicia?  

5. Por que reduciu a Xunta de Galicia a partida orzamentaria 

dedicada a prevención de riscos laborais?  

6. Ten previsto o Goberno galego reforzar o Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) como ente independente, 

técnico e investigador en materia de saúde laboral?  

7. Vai a Xunta de Galicia durante a X lexislatura a potenciar a posta 

en marcha da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral? 

 

 

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 10:42:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/07/2018 10:42:31 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:42:38 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 
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de Política Social anunciaba un investimento para este centro, sen  

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Por que motivo permanece pechado o Centro Galego de 

Desenvolvemento Integral (Cegadi)?  

2. A que se debe o retraso na súa posta en marcha?  

3. Cal vai ser o orzamento que se vai dedicar ao Cegadi no ano 

2018? 

4. Segundo o anunciado polo conselleiro de Política Social, que 

actuacións se van a levar a cabo neste centro durante o ano 2018? 

5. Cando ten previsto o Goberno galego poñer en marcha a pleno 

rendemento o Cegadi? 

6. Que modelo de xestión implementará a Xunta de Galicia neste 

complexo?  

7. Solicitou algunha entidade facerse cargo da xestión de espazos 

do centro?  

8. Que número total de empregados e empregadas públicas 

formarán parte do cadro de persoal do 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 10:43:52 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/07/2018 10:43:56 
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Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:44:00 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai o Goberno galego a respecto do número de 

denuncias presentadas en Galicia por mulleres maiores de 65 

anos, durante o ano 2017, por violencia machista? 

2. Dispón a Xunta de Galicia de programas de formación para a 

detección temperá de violencia machista, dirixido aos 

profesionais que se dedican á atención dos nosos maiores? 

3. Ten previsto o Goberno galego poñer en marcha algún tipo de 

iniciativa durante este ano, dedicada á prevención e detección da 

violencia machista nas mulleres de máis de 65 anos?   

4. Nas residencias de maiores e centros de día dependentes da 

Xunta de Galicia, estase aplicando na actualidade algún 

programa específico para a detección e intervención da violencia 

machista? 

5. En caso afirmativo, que dotación orzamentaria ten dito 

programa? 

6. 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 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:45:56 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 10:46:01 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:46:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

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

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai o Goberno galego da incidencia da ludopatía 

entre a mocidade na nosa comunidade autónoma? 

2. Que mecanismos puxo en marcha a Xunta de Galicia durante os 

últimos anos, para previr e combater a ludopatía entre os e as 

máis novos? 

3. Cal é a dotación orzamentaria que dedica o Goberno galego é 

prevención deste trastorno de conducta? 

4. Considera o Goberno galego que a actual normativa en vigor 

reguladora dos xogos e apostas, protexe suficientemente aos 

menores? 

5. Tratouse nalgunha reunión da Comisión de Xogo de Galicia, a 

proposta do Goberno galego, esta problemática? 

6. En caso afirmativo, tomouse algunha decisión ao respecto para 

previr e combater a ludopatía entre a mocidade? 

 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:48:09 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:48:14 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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

comunidade autónoma) e estando mal dotados. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

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

puntos de encontro familiar que hai na nosa comunidade 

autónoma, para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas? 

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

número de puntos de encontro familiar na nosa comunidade 

autónoma? 

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

encontro? 

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

cos que contan na actualidade os puntos de encontro familiar? 

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

Goberno galego vai dedicar para reforzar estes espazos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 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: 
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Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:49:19 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 10:49:25 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:49:29 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores da Coruña? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade da 

Coruña onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Coruña? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Coruña e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 10:59:07 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 10:59:11 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Lugo? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Lugo onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Lugo? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Lugo e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:00:29 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:00:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García, 

deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 7.ª 

 

A apicultura galega é unha actividade que xera unha gran riqueza e dá traballo a 

máis de 3.700 apicultores e apicultoras, polo que temos que tentar protexela cos 

medios materiais e institucionais que teñamos á nosa disposición. 

 

Fai arredor de sete anos apareceu en Galicia unha especie invasora, a Vespa 

Velutina, que prexudica gravemente a apicultura e supón unha ameaza 

medioambiental de primeira magnitude.  

 

A Velutina está incluída no Catálogo Español de especies invasoras, a través do 

real Decreto 630/2013 de 2 de agosto. Consecuentemente, a Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pola que se crea o 

catálogo citado, establece a obrigación das administracións de crear medidas de 

control, xestión e posible erradicación de tales especies. 

 

Porén, as medidas non parece que estean a xurdir efecto. Os datos son 

alarmantes. No ano 2014 se rexistraron Vespas Velutinas en 70 concellos do 

noso país e en 2015 estendéronse ata 172. O presente ano, o número de concellos 

afectados polo insecto invasor é de 252, o 80% do total. En 38 destes concellos a 

presenza da velutina é masiva, o que significa que neles se atoparon, polo menos, 

entre 26 e 100 niños.  
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Polo de agora, non se atopou ningún patrón claro na súa proliferación. Hai 

moitos concellos afectados no norte do territorio, pero tamén no interior.  

 

Para abordar unha ameaza desta magnitude é preciso que tódolos actores 

afectados, incluíndo os veciños e veciñas, conten con datos axustados á 

realidade, algo que nestes momentos non está a suceder. Se ben é certo que a 

Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia publica unhas cifras oficiais que 

actualiza cada semana nas que se indican os niños de velutina que retirou nos 

concellos, os datos son manifestamente inexactos e incompletos. Son moitas as 

agrupacións locais de Protección Civil, os apicultores e bombeiros que tódalas 

semanas retiran niños, sen que estes sexan tidos en conta nos cálculos do 

Goberno. Así, atopámonos con que no mapa que aparece na páxina de Medio 

Rural actualizado o 17 de xullo no se reflexa a retirada de niños en Ourol ou Foz, 

malia que foi levada a cabo polas agrupacións de Protección Civil dos concellos.  

 

Os riscos que entraña a velutina esixen unha maior coordinación e transparencia 

institucional, de tal xeito que cada quen poida ser consciente do estado da 

situación e poida tomar as medidas de precaución e actuación oportunas.  

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados asinantes presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en comisión. 

 

 

 Por que a Xunta non inclúe na publicación semanal das cifras oficiais dos 

niños de velutina retirados aqueles niños que foron desactivados polas 

agrupacións locais de Protección Civil, polos apicultores e polos 

bombeiros? A comunicación entre o Goberno e os axentes citados non é o 

suficientemente fluída? A que se debe? Como consegue coordinarse 

apropiadamente con eles sen compartir os datos? E no caso de que os 
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compartan, por que a Consellería de Medio Rural non os publica 

conxuntamente para favorecer a súa interpretación? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018. 

 

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

Davide Rodríguez Estévez 

Antón Sánchez García 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 31/07/2018 12:20:58 

 
David Rodríguez Estévez na data 31/07/2018 12:21:06 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Pontevedra? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Pontevedra onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Pontevedra? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Pontevedra e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 11:01:57 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Ferrol? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Ferrol onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Ferrol? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Ferrol e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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Noela Blanco Rodríguez na data 31/07/2018 11:00:01 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Santiago? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Santiago onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Santiago? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Santiago e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á 

construción da residencia de maiores de Vigo? 

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 

ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito 

centro? 

3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura? 

4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de 

Vigo onde situar esta residencia? 

5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos? 

6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia 

para atender esta residencia? 

7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública? 

8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e 

psicoxeriátricas diferenciadas? 

9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de 

maiores de Vigo? 

10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda 

existente na cidade de Vigo e na súa área de influencia, ten 

previsto cubrir a posta en marcha deste centro? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

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 
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se reflicten do último informe de inserción laboral dos titulados da 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a fenda salarial 

existente en Galicia entre homes e mulleres? 

 

2. Que medidas de apoio económico e técnico para a implantación 

voluntaria de plans de igualdade ou de outras medidas de 

promoción da igualdade ten previsto aplicar o Goberno galego 

durante esta lexislatura? 

 

3. Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa 

comunidade da Lei 2/2007 de 28 de marzo do Traballo en 
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Igualdade das Mulleres de Galicia? 

4. Considera o goberno galego que se está a cumprir a Lei 2/2007 

de 28 de marzo do Traballo en Igualdade das Mulleres de 

Galicia? 

5. Cre necesario a Xunta de Galicia a posta en marcha dunha Lei de 

igualdade salarial entre homes e mulleres? 

6. Considera o Goberno galego que se está a cumprir a lexislación 

vixente en materia de riscos laborais naqueles casos nos que unha 

traballadora se atopa en situación de embarazo ou lactación? 

7. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego, 

durante a X lexislatura, para garantir os dereitos das traballadoras 

que se atopan en situación de embarazo ou lactación? 

8. Que valoración fai a Xunta de Galicia das condicións laborais 

das traballadoras domésticas? 

9. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego 

para mellorar as condicións laborais das traballadoras 

domésticas? 

 

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 11:15:51 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 11:15:56 
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Julio Torrado Quintela na data 31/07/2018 11:16:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo, David Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

Pregunta para o seu debate na Comisión 7ª. 

 

Coa finalidade de limpar a súa maltreita imaxe, o Goberno da Xunta dedicou o 

ano pasado máis de 77.000 euros de diñeiro público a un anuncio impreso que 

reproducía as declaracións que Núñez Feijóo ofreceu o luns día 16. Ditas 

declaracións centrábanse en responsabilizar aos “terroristas incendiarios” dos 

lumes que asolaron Galicia a fin de semana do 15 de outubro. A día de hoxe, 

continuamos sen ter ningunha proba da existencia de tales terroristas.  

No ano 2006, a Fiscalía Superior de Galicia realizou un informe para determinar 

cales foran as causas da vaga de lumes que ese ano calcinara máis de 95.000 

hectáreas. O informe actualizouse nos anos 2010 e 2011. En tódolos casos, a 

Fiscalía concluíu que non existía ningún tipo de organización criminal tralos 

incendios.  

O ano pasado o fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, 

pronunciouse na mesma liña e defendeu que, posto que outra vez se repetiran os 

mesmos patróns de sempre, non tíñamos motivo para mudar a nosa opinión no 

que atinxe as causas dos lumes.  
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O problema dos lumes non son os terroristas imaxinarios, senón a ausencia de 

políticas forestais e agrarias acordes ao noso entorno, así como a despoboación 

do rural e o nulo interese institucional por apoiar unha economía forestal sostible 

a longo prazo.  

Entre as dificultades para atallar o problema dos lumes cómpre sinalar tamén a 

impunidade da que desfrutan moitos incendiarios por mor da falta de probas que 

os incriminen. Entre 2013 e 2017 investigáronse 2.205 delitos de incendios 

forestais en Galicia. Só 173 foron cualificados para ser levados a xuízo, isto é, o 

8,2% do total. Así, o 90% dos delitos de incendios ficou sen castigo.  

Recoñecendo as enormes dificultades que entraña chegar a coñecer a orixe e os 

responsables dos lumes, é a nosa obriga reclamar que a Administración poña os 

medios suficientes para que ningún delito contra a natureza quede impune, xa 

que a impunidade reforza a reincidencia.  

Por todo o exposto, a deputada e os deputados asinantes presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en comisión. 

 

 Que avaliación fai a Xunta de Galicia do grado de impunidade do que 

desfrutan os incendiarios? Pensa que dende a Administración se están a 

garantir os medios suficientes para identificar aos causantes dos lumes? 

Que medidas pensa tomar para mellorar a identificación das orixes dos 

incendios e dos seus responsables?  

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 31/07/2018 14:21:31 

 

David Rodríguez Estévez na data 31/07/2018 14:21:39 

 

Antón Sánchez García na data 31/07/2018 14:21:47 
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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 na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.  
 
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 orais en Comisión: 
 
1.- Cales son as características detalladas da obra de ampliación e remodelación do 
Hospital da Mariña Lucense?  
 
2.- Ademais da ampliación e remodelación da infraestrutura, que servizos se verán 
mellorados no Hospital da Mariña Lucense?  
 
 
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 01/08/2018 09:51:29 
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 09:51:46 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 09:51:59 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 09:52:10 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 09:52:32 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 09:52:40 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 09:52:58 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 09:53:15 

 
Diego Calvo Pouso na data 01/08/2018 09:53:26 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 09:54:02 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 09:54:40 
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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 na Comisión 7ª. 

 

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 formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que mecanismos de control se están levando a cabo pola Consellería do 

Medio Rural para coñecer a expansión xeografía do picudo vermello das 

palmeiras? 

 

2ª) Cales son os concellos afectados pola praga do picudo vermello das 

palmeiras? 

 

3ª) Ten posto en marcha a Consellería do Medio Rural algún programa e/ou 

convenio coa universidade e/ou centros de investigación para atopar algún outro 

tipo de solución para erradicar a praga do picudo vermello das palmeiras, en caso 

afirmativo, cales? 
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4ª) Que medidas está a tomar a Consellería do Medio Rural para frear e erradicar 

dita praga? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 01/08/2018 09:59:04 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 01/08/2018 09:59:16 
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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, 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 
Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego. 
 
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  oral en comisión: 
 
-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: 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 01/08/2018 10:00:59 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 10:01:18 
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María Guadalupe Murillo Solís na data 01/08/2018 10:01:26 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 10:01:34 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 10:01:42 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 10:01:51 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 10:02:11 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 10:02:30 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 10:02:47 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 10:02:57 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 10:03:10 
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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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son os resultados dos traballos da estratexia a curto prazo 

fronte a seca na que está a traballar a demarcación hidrográfica 

Galicia-Costa? 

2. Cales son os resultados dos traballos da estratexia a longo prazo 

fronte a seca na que está a traballar a demarcación hidrográfica 

Galicia-Costa? 

3. 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: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 13:08:07 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 31/07/2018 13:08:12 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/07/2018 13:08:19 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:08:24 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:08:28 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas e Medio Ambiente. 

 

Os fogos artificiais son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna-, e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez e as persoas maiores-.  

 

Nestas últimas semanas, no Concello de Vilagarcía aprobouse 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. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Vai valorar o Goberno galego a elaboración dun decálogo de boas 

prácticas para o lanzamento de pirotecnia? 

2. Concorda o Goberno galego coa necesidade de avanzar cara 

actividades públicas cun menor impacto ambiental, social e 

animal? 

3. Vai incluír o Goberno galego algunha norma específica sobre o 

emprego de pirotecnia no decreto de desenvolvemento da Lei de 

benestar e protección dos animais de compañía de Galicia, de 

2017? 

 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 13:10:28 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:10:34 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:10:39 
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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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.  

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Concorda o Goberno galego co feito de que Renfe non oferta para 

Galicia un servizo integral de ferrocarril? 

2. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

sincronice en Santiago de Compostela os enlaces dos trens Vigo-

A Coruña cos de Ourense-A Coruña, para incrementar as 

conexións de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa con Ourense? 

3. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

oferte bonos integrados de entre Pontevedra e Ourense e 

viceversa? 

4. Vai demandar o Goberno galego a apertura dunha mesa de 

diálogo co Goberno do Estado co obxecto da realización dunha 

planificación do transporte ferroviario na provincia de Pontevedra 

que teña como obxectivos o incremento de frecuencias no eixo 

Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, así como un abaratamento dos 

custos actuais dos billetes? 

5. Ten intención o Goberno de integrar o ferrocarril da área de 

Pontevedra no Plan de transporte metropolitano de Galicia, previo 

acordo cos concellos afectados? 

 

 

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 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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.  

 

 

114008



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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como vai encaixar o Goberno galego o Observatorio dos ríos de 

Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio?  

2. As recomendacións que fará o Observatorio terán algún tipo de 

obrigatoriedade para as administracións responsables da xestión 

dos recursos hídricos? 

3. Cal vai ser o seu réxime de funcionamento? Vai elaborar o 

Goberno galego un regulamento específico?  

4. Como se vai financiar?  

5. Cal vai ser a súa estrutura de persoal? Só política ou tamén 

técnica? Como se vai seleccionar a ese persoal? 

6. Presidirá o Observatorio a Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio? Cal vai ser o labor do Instituto do 

Territorio? E o dos Padroados dos Parques Naturais?  

7. Vai contar o Goberno galego coa Sociedade Galega de 

Educación Ambiental, coa Asociación dos Ensinantes de 

Ciencias de Galicia e con outras entidades que levan tempo 

dedicados á educación ambiental da cidadanía? Si a resposta é 

positiva, como o vai facer? 

8. Por que se restrinxe a participación ás entidades ecoloxistas que 

“teñan entre os seus fins estatutarios a defensa dos ecosistemas 

fluviais”? 

9. Son os 32 integrantes do Observatorio que recolle o Decreto o 

que o Goberno entende como un “foro de encontro 

interdisciplinar entre organismos públicos e as sociedades civís e 

do coñecemento”?  

10. Como se integrará o Observatorio cos procesos de planificación 

hidrolóxica? 

 

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 
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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 na Comisión 5ª; Sanidade, 
Política Social en Emprego.  
 
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 en 
Comisión:  
 
-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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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 Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que novidades hai do contido da reunión que no mes de febreiro 

mantiveran o vicepresidente da Xunta de Galicia, a conselleira de 

Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra, coa fin de tratar 

o financiamento do proxecto de estación intermodal para a cidade? 
2. Como ten previsto o Goberno galego facer efectiva a 

intermodalidade entre as estacións de trens e autobuses de 

Pontevedra? 
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3. Desbota absolutamente o Goberno galego as opcións dun túnel ou 

unha pasarela elevada? 
4. Pensa o Goberno galego que a intermodalidade só poderá ser efectiva 

cando existan horarios e billetes únicos? Para cando ten previsto esta 

posibilidade? 
5. En que partida orzamentaria da Lei de orzamentos para 2017 incluíu 

o Goberno galego este proxecto de 3 millóns de euros a asumir pola 

Xunta de Galicia? 
 

 

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 
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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 Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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. 

 

114015



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 

Non obstante, en Galicia a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio limítase a deseñar unha futura “estratexia” e a publicar 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coincide o Goberno galego co mundo científico internacional cando 

di que só dispoñemos de 10 anos para nos dar a oportunidade de 

mudar os datos da tendencia sobre o cambio climático de maneira 

efectiva? 

2. Que datos e previsións manexa para Galicia a Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio? 

3. Pensa o Goberno galego que son precisas novas liñas de actuación 

destinadas á adaptación aos cambios que se están a producir e que se 

producirán? 
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4. Vai promover o Goberno galego un plan completo de I+D+I para o 

fomento de tecnoloxías e infraestruturas para a adaptación ao cambio 

climático no agro e na viticultura? 

5. Vai promover o Goberno galego o aforro de auga nas industrias e nos 

fogares e a creación de provisións de auga a nivel local, para poder 

satisfacer a demanda de auga no caso dunha seca prolongada? 

6. Vai impulsar o Goberno un estudo para o posible aseguramento dos 

efectos orixinados polo cambio climático nas perdas que se poidan 

ocasionar como consecuencia dos fenómenos meteorolóxicos 

extremos e polo cambio de patróns climáticos? 

7. Vai poñer o Goberno en servizo dos agricultores e viticultores de 

axudas que permitan que poidan adquirir tecnoloxía que lles permita 

ser eficaces na adaptación ao cambio climático? 

8. Considera o Goberno que é suficiente a liña de traballo da Consellería 

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, deseñando unha 

futura “estratexia” e publicando resolucións que aproban as bases de 

convocatorias de concursos de fotografía para “entender as nubes”? 

9. Ten previsto o Goberno 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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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 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 

Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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?  

2. Pensa o Goberno galego que deberían terse reorganizado todas as 

rutas e adaptalas á nova entidade que é a Area Metropolitana de 

Vigo? 

3. Que lle parece ao Goberno que, dende Salvaterra de Miño ata 

Vigo, se teñan reducido rutas e que o traxecto dure unha hora e 

media? 

4. Vai ter en conta o Goberno as propostas de modificación das liñas 

xa solicitadas? 

 

  

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 31/07/2018 13:21:01 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 13:21:06 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:21:11 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:21:16 
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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 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 

Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como encaixa o Goberno galego ao Observatorio Galego de 

Educación Ambiental no organigrama da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio?  

2. Cal vai ser o seu réxime de funcionamento específico? 
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3. Como se financia?  

4. Que institucións educativas van formar parte da súa 

composición? 

5. Vai contar o Goberno coa Sociedade Galega de Educación 

Ambiental, coa Asociación dos Ensinantes de Ciencias de 

Galicia e con outras entidades que levan tempo dedicados á 

educación ambiental da cidadanía? Si a resposta é positiva, como 

o vai facer? 

6. Como vai articular o Goberno a participación das entidades 

ecoloxistas? 

7. 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 

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

    

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/07/2018 13:25:52 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 31/07/2018 13:25:57 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 13:26:03 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 13:26:11 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:26:15 
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María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:26:20 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da 

enquisa feita en Galicia sobre biodiversidade por unha coñecida 

empresa consultora? 

2. Ten feito o Goberno algunha enquisa semellante entre 2009 e o 

día de hoxe? Se a resposta fose positiva, cales foron os 

resultados? 

3. Dado que para o 28,5 % dos preguntados o cambio climático é a 

súa primeira inquedanza, para cando a Estratexia galega contra o 

cambio climático? 

4. Dado que para o 28,5 % dos preguntados o cambio climático é a 

súa primeira inquedanza, para cando un plan de adaptación ao 

cambio climático? 

5. Está alarmado o Goberno polos resultados respecto da 

consideración dos lumes como escasamente un problema 

medioambiental? Que ten pensado facer o Goberno ao respecto? 

 

 

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 31/07/2018 13:26:59 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:27:05 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:27:09 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 

114026



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 

escrito o día 23 de abril o expediente desta obra impulsada polo alcalde 

e o seu equipo de Goberno. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. En que consisten as obras que se están a facer na Carballeira do 

Cacharado, no concello de A Cañiza? 

2. Cales son as administracións responsables desta obra? 

3. Pensa o Goberno galego que esta obra vai en contra da tendencia 

actual de humanización dos espazos públicos en favor dos 

peóns? 

4. Pensa o Goberno galego que esta obra vai en contra do plan 

urbanístico de A Cañiza, que delimita este espazo como zona 

verde?  

5. Cal é o orzamento desta obra?  

 

 

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 31/07/2018 13:27:45 
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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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

2. Son estas subvencións unha das maneiras que o Goberno propón 

para que os concellos pequenos e medianos poidan afrontar os 

custes das infraestruturas hidráulicas destinadas ao saneamento? 

3. Por que a páxina da Xunta de Galicia non funcionou ata ben 

avanzada a mañá do luns 7 de maio e cando o límite de 

orzamento xa estaba esgotado? 

4. Cales foron os concellos de Galicia que finalmente recibiron 

estas subvencións? 

 

 

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 31/07/2018 13:30:42 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/07/2018 13:30:48 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:30:50 
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María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:30:54 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 
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ilegais en bosques naturais de terceiros países. Malia esta obriga legal, 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Sabe o Goberno galego que significa o control e a verificación 

dos sistemas de Dilixencia Debida? 

2. Cales son as dúbidas que ten o Goberno na aplicación do 

Regulamento EUTR (EU) 995/2010? 

3. A quen está a solicitar axuda o Goberno para resolver estas 

dúbidas? Á autoridade competente do Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente, organismo con experiencia na 

correcta interpretación e aplicación do Regulamento EUTR? 

4. Que vai dicir o Goberno cando outros Estados dean unha 

resposta máis contundente ante os mesmos casos denunciados 

por Greenpeace? 

 

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: 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que medidas ten tomado o Goberno galego para que as 

condicións das rías non estea potencialmente ameazada? 

2. Que ten que dicir o Goberno sobre a sentenza do Tribunal de 

Xustiza da Unión Europea de marzo de 2016 que sancionou a 

España polos problemas de depuración nas aglomeracións de 

Pontevedra, Marín, Poio e Bueu? 

3. Por que non está xa rematada a obra de mellora da infraestrutura 

hidráulica de Marín?   

4. Cando se vai rematar esta obra? 

 

 

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 31/07/2018 13:33:56 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:34:01 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:34:05 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre que o anuncio dun 

Informe de Sogama no Consello da Xunta de Galicia do 3 de 

maio de 2018 sinxelamente reproduza unha nova de “La voz de 

Galicia” (edición Carballo) de setembro de 2017? 
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2. Se o 45 % do lixo se trasladou a Sogama por ferrocarril en 2017, 

en que se trasladou o 55 % restante? 

3. Do 55 % restante que non se trasladou por ferrocarril, que 

cantidade de auga se transportou? 

4. Canto tempo prevé o Goberno que se tardará en transportar todo 

o lixo de Galicia por ferrocarril? 

5. Que tanto por cento ideal ten o Goberno previsto para traslado de 

lixo por ferrocarril? 

 

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 31/07/2018 13:35:29 

 
Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:35:34 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:35:38 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 
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de chuvias e a recomendación de non usalo.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Vai abandonar o Goberno galego o uso de herbicidas con 

glifosato en lugares públicos e substituílos por métodos 

alternativos non contaminantes nin perigosos para a saúde e o 

medio ambiente? 

2. Son coñecidas pola Xunta de Galicia estas fumigacións 

indiscriminadas?  

3. Son autorizadas pola Xunta de Galicia estas fumigacións 

indiscriminadas?  

4. Foron realizadas con produtos autorizados pola lexislación 

vixente?  

5. 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 31/07/2018 13:36:12 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/07/2018 13:36:18 
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Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2018 13:36:23 

 
María Luisa Pierres López na data 31/07/2018 13:36:27 
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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 na Comisión 5ª. 

 

 

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 formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai o Goberno galego da xestión de pediatría en Bergantiños nos 

meses de verán? 

 

 

2ª) Tivo en conta o Goberno galego a non disposición de servizo de transporte público 

compatible cos horarios de pediatría, e polo tanto o custe económico no que ten que 

incorrer a veciñanza de Malpica e Coristanco para facer uso do servizo de pediatría?  

 

 

3ª) Cantos nenos e nenas foron atendidos nos meses de xullo e agosto en Carballo, 

procedentes doutros concellos e como consecuencia da concentración do servizo 

durante os meses de verán? 
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4ª) Cal foi a espera media por paciente? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 10:33:55 
 

Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 10:34:07 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 10:34:13 
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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

- Cales están a ser as liñas de traballo do Goberno para a elaboración da 

Estratexia da Cultura de Galiza 2021? 

- Que obxectivos persegue a Xunta de Galiza coa elaboración desta Estratexia? 

- De que maneira se plasmarán os compromisos da Xunta de Galiza e con que 

horizonte temporal se está a traballar? 

- As medidas e accións que compoñan a Estratexia contarán con orzamento real 

para implementalas? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto 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 01/08/2018 11:04:51 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/08/2018 11:04:56 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/08/2018 11:04:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/08/2018 11:05:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2018 11:05:03 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2018 11:05:05 
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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación da lingua galega nas comarcas do 

Bierzo e o Eo/Navia? 

- Que medidas, das recollidas no Plan Xeral de Normalización Lingüística 

(2004), ten desenvolvido o Goberno galego para a promoción do coñecemento e uso da 

lingua galega no Bierzo? 

- Como valora a Xunta o grao de cumprimento dos convenios e protocolos 

asinados desde 2001 así como as accións desenvolvidas ao abeiro dos mesmos? 

- Pensa o Goberno galego renovar estes instrumentos de colaboración 

interinstitucional? 
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- En caso de resposta afirmativa, que medidas prevé adoptar? Abriu algún 

espazo de diálogo con outras institucións? 

 

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 13:00:19 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:00:24 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:00:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:00:29 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:00:31 
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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Que opinión lle merece ao Goberno a situación da lingua galega nos medios de 

comunicación que se editan neste país? 

- Cre a Xunta de Galiza que se teñen aplicado as medidas previstas no Plan 

Xeral de Normalización Lingüística para a normalización do galego nos medios? 
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- En caso afirmativo, que grao de cumprimento se ten producido dos obxectivos 

estratéxicos que contempla o Plan aprobado hai 14 anos? 

- Cre que os criterios actualmente previstos nas bases reguladoras das axudas á 

promoción do galego nos medios contribuíron a ampliar a presenza da lingua propia de 

Galiza nos medios xornalísticos e radiofónicos? 

- 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? 

- En caso afirmativo, que medidas prevén adoptar para dar cumprimento a esta 

medida? 

 

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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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión: 

- Por que non executou o Goberno galego as obras previstas para a mellora da 

rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro? 

- Cando pensa levar a cabo estas actuacións para as que se prevía un 

investimento de 3 millóns de euros e cales son os prazos temporais previstos para que 

rematen? 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa actualmente o 

emisario e as consecuencias que da súa rotura se derivan para a actividade marítimo-

pesqueira da zona? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 
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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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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

- Que consecuencias pode ter desde o punto de vista ambiental e patrimonial a 

construción desta urbanización na UI-7? 

- Que papel xoga a Xunta de Galiza no proxecto toda vez que posúe o 24,6% do 

terreo? 

- Cre o Goberno galego que este proxecto se axusta ás necesidades da cidade de 

Lugo? 
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- Despois dos informes elaborados pola DX de Calidade Ambiental e a DX de 

Patrimonio que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza ao respecto? 

- Vai escavar o Goberno galego os restos arqueolóxicos que se atopan na 

Tinería? 

- Que plans ten a Xunta de Galiza para o Pazo de Dona Urraca, o Hospital de 

Peregrinos e os demais inmóbeis da súa propiedade que continúan en estado ruinoso? 

 

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 13:04:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:05:02 
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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión:  

- Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a supresión da liña de autobús 

directa Lugo-Vigo? 

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

luguesas en particular e do interior do país en xeral? 

- Por que concesionou o servizo o Goberno galego á mesma empresa que o viña 

prestando permitindo que fose suprimida esta liña? 

- Que medidas adoptou ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para restituír o 

autobús directo entre Lugo e Vigo así como garantir unhas frecuencias e conexións 

acaídas ás necesidades da poboación das localidades e comarcas polas que transcorre? 

 

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 
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114062



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 a súa 

resposta oral en Comisión, 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 as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Por que a Xunta de Galiza actúa apenas como patrocinadora no que foi 

anunciado como o grande evento antes do Xacobeo 2021? 

- 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)? 

- Que vixencia ten o contrato? 

- Por que optou a Xunta de Galiza por patrocinar un evento rexistrado por unha 

empresa e non por organizar os actos? 
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- En que consisten as actividades contratadas e cales son as condicións do 

patrocinio? 

- Como valora a presenza de bandas galegas e en galego no cartel do festival ‘O 

son do camiño’? 

 

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 13:11:47 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:11:53 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:11:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:11:57 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:11:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:12:01 
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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 Comisión, 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.  

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 
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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”.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación da lingua galega? 

- Cal é a valoración do uso social e habitual que a mocidade fai da lingua propia 

do seu país? 

- Que opinión lle merece ao Goberno galego a quebra que se está a producir na 

transmisión interxeracional do galego? 
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- De acordo coa análise que convida a facer a Academia galega, cre a Xunta que 

a aplicación do Decreto 79/2010 ten a ver coa aceleración do proceso de substitución 

lingüística? 

- Que medidas prevé adoptar o Goberno galego para cumprir as súas obrigas 

estatutarias e legais de promoción e normalización da lingua galega? 

- Con que prazos e orzamento traballa a Xunta de Galiza para iniciar a campaña 

de normalización da lingua entre a mocidade que anunciou o Conselleiro de Educación 

en febreiro de 2017? 

 

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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Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:14:11 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:14:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:14:22 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:14:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:14:26 
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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 Comisión, 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€.  
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Por todo o exposto con anterioridade formúlanse as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión: 

- Que opinión lle merece ao Goberno galego que o Concello de Ribeira 

incumpra a Lei de Normalización Lingüística de 1983? 

- E que se financie con diñeiro público cartelaría e sinaléctica con toponimia 

deturpada? 

- Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza para garantir o seu cumprimento? 

- De non ter adoptado ningunha, pensa facelo? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 
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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 13:19:35 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:19:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:19:44 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:19:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:19:48 
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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 Comisión, 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. 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

Comisión: 
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- Como está a traballar a educación sexual o Goberno galego? 

- Que programas ou accións desenvolveu nos últimos anos nos centros de ensino 

e/ou fóra deles? 

- E as escolas de nais e pais? 

- Que actividade manteñen neste senso os Centros Quérote+? 

- Tense distribuído a Guía sobre métodos anticonceptivos do SERGAS nas aulas? 

- De non ser así, onde se distribuíu? 

- Con que outros materiais conta o Goberno galego? 

- Como valora a Xunta de Galiza as políticas desenvolvidas en materia de 

educación sexual e afectivo-sexual, especialmente nos centros de ensino? 

 

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 
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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 Comisión, sobre as medidas previstas na 

Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza en materia de educación. 

 

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.  

No seu articulado, a lei prevé actuacións específicas no ámbito educativo 

sendo este un espazo de socialización fundamental e un eido chave para construír 

unha sociedade equitativa.  
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Até o de agora, poucas foron as actuacións desenvolvidas polo Goberno 

galego en materia de inclusión da realidade LGBTi nos plans de estudo (artigo 

22), formación do persoal docente (artigo 24), divulgación da realidade LGBTi 

entre a comunidade educativa, especialmente as ANPAs (artigo 25) ou 

encamiñadas a combater o acoso e favorecer a visibilidade (artigo 26) máis alá 

do protocolo educativo asinado en 2015 ou a distribución de cartaces co lema ‘Eu 

respecto’ nos centros de ensino. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

- Que medidas ten adoptado o Goberno galego a respecto da Lei 2/2014 

no ámbito educativo? 

- Cre suficiente o feito para cumprir cos obxectivos previstos na 

devandita lei? 

- Que outras  medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza encamiñadas a 

desenvolver a Lei 2/2014? 

- Como valora o Goberno galego o grao de cumprimento do Protocolo 

educativo asinado en 2015?  

- Ten detectado algunha eiva na súa aplicación? Cal é o grao de difusión 

e coñecemento deste Protocolo entre a comunidade educativa? 
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- Vai introducir melloras que actualicen esta ferramenta? 

 

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 13:22:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:22:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:22:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:22:40 
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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 Comisión, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 
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- Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a situación na que se atopan as 

ensinanzas artísticas superiores no noso país actualmente? 

- 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? 

- En caso contrario, cales son as razóns polas que a Xunta de Galiza se opón? 

- En caso afirmativo, de que maneira e en que prazo temporal prevé iniciar a 

adscrición? 

 

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, 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 na Comisión 4ª, 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 formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 4ª: 

- Que opinión lle merece á Xunta de Galiza o tratamento que recibe a cultura 

galega na programación da CRTVG? 

- Ao abeiro do disposto na Lei 9/2011 de medios audiovisuais públicos de 

Galiza, cre que a Corporación está a cumprir coa súa misión de servizo público e coa 

obriga de promover e difundir a cultura galega? 

- Pensa o Goberno galego cumprir e facer cumprir, nesta lexislatura, o artigo 33 

da Lei 9/2011 referido á sinatura dos Contratos programa? 
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- E os demais artigos da devandita lei que se veñen incumprindo desde a súa 

aprobación incluída a creación da Autoridade Audiovisual? 

 

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 13:46:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:47:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:47:06 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:47:08 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:47:10 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:47:13 
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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 na Comisión 4ª. 

 

 

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,  formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

que a data de publicación da contratación da concesión de servizos de 255 

cafetarías escolares desa consellería durante o curso 2018/19 garante de forma 

suficiente o normal funcionamento do servizo a inicios do curso? 

 

 

2ª) Cal foi a razón para establecer os límites de 10 sublotes para as provincias da  

Coruña e Pontevedra e 4 para as de Lugo e Ourense para as ofertas? 

 

 

3ª)  Poderíase establecer unha limitación inferior? 

 

 

4ª) Considera razoable a inquedanza que este procedemento ten xerado nos 

autónomos que se dedican a este sector? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 31/07/2018 13:41:39 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2018 13:41:46 
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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 Comisión, 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, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en Comisión: 

- Cónstanlle ao Goberno galego queixas desde o ámbito da cultura e 

especialmente da música ao vivo con motivo das mudanzas que introduce a Lei de 

espectáculos? 

- De ser así, que medidas ten adoptado ou pensa adoptar a Xunta de Galiza ao 

respecto? 

- Valora o Goberno incluír no Catálogo de espectáculos públicos e actividades 

recreativas mudanzas para ampliar os locais de concertos? E algunha outra? 

 

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: 
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Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:49:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:49:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:49:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:49:16 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:49:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:49:20 

 

114092



X lexislatura. Número 350. 3 de setembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

114093

ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS 
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




