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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, asignación a comisión e publicación

- 34097 (10/POC-005399)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a necesidade de manter o servizo de correos e de velar pola súa calidade, especialmente no rural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34100 (10/POC-005401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o aumento de prazas de comedor escolar do CEIP plurilingüe Calvo Sotelo, no concello do
Carballiño
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34102 (10/POC-005402)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións urxentes que debe levar a cabo a Xunta de Galicia na estrada LU-161 (Lan-
drove-Ferreira do Valadouro)
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34104 (10/POC-005403)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posibilidade de abrir ao público as prazas de aparcadoiro do edificio multiúsos da Xunta
de Galicia na cidade de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34108 (10/POC-005404)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun informe cos datos oficiais do uso do galego na xustiza
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34110 (10/POC-005405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos avisos dos operadores xurídicos sobre a fiabilidade
do sistema tecnolóxico na xustiza
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34112 (10/POC-005406)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a posibilidade de que o Goberno galego estea a comprometer fondos públicos con carácter
político na provincia de Pontevedra
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34114 (10/POC-005407)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego ante a situación actual do Consello Consultivo de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34116 (10/POC-005408)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os  proxectos  anunciados polo Goberno galego respecto da xustiza para o ano 2017
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34118 (10/POC-005409)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modificación e desenvolve-
mento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34120 (10/POC-005410)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa anulación das sentenzas militares ditadas por
tribunais creados durante os anos da Guerra Civil
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34122 (10/POC-005411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co labor dos tradutores xudiciais
para fomentar o uso do galego na Administración de xustiza en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 34124 (10/POC-005412)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado dos cambios normativos necesarios
para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34126 (10/POC-005413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego en relación coa entrada en funcionamento do novo edificio
xudicial da Parda
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34128 (10/POC-005414)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do remate das obras da residencia para a terceira
idade no núcleo da Chan (Carballedo), no concello de Cerdedo-Cotobade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34130 (10/POC-005415)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado da comarcalización dos servizos do
Imelga, as oficinas de atención ás vítimas e a policía xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34132 (10/POC-005416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a situación en que se atopa a Residencia do Maior de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34134 (10/POC-005417)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a política da Xunta de Galicia destinada a habilitar axudas específicas para a mellora de in-
fraestruturas nos viñedos e as medidas destinadas a favorecer a contratación de seguros agrarios
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 34139 (10/POC-005418)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión, o cronograma de construción e os usos que lle vai dar o Goberno galego
ao edificio do Hospital Provincial de Pontevedra durante a ampliación do de Montecelo e unha vez
que estea rematado
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 34141 (10/POC-005419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as sancións da Axencia Española de Protección de Datos pola infracción da Lei orgánica de
protección de datos por parte do Ministerio de Xustiza e os fallos na plataforma LexNet
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34143 (10/POC-005420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a anulación xudicial da licenza de actividade e obra da empresa de pirotecnia La Gallega, de Tui
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34145 (10/POC-005421)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da figura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34147 (10/POC-005422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego da disposición adicional segunda da Lei orgánica
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34155 (10/POC-005424)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a previsión do Goberno galego respecto do inicio dalgunha campaña para dar información
completa sobre a situación e métodos para eliminar o parasito Anisakis
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 34159 (10/POC-005427)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre o modelo para a contratación das concesións dos servizos de cafetarías escolares
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34197 (10/POC-005428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os centros de saúde que están pendentes de asumir por parte do Sergas e cantos van ser
asumidos durante os exercicios 2018 e 2019
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 34202 (10/POC-005429)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o número de centros de educación primaria que teñen pendente a asunción dos custos de
mantemento por parte da Xunta de Galicia e a previsión para os exercicios 2018 e 2019
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34207 (10/POC-005430)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación cos acontecementos que se están producindo
no CEIP Gándara-Sofán, de Carballo, en relación co servizo de comedor
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34210 (10/POC-005431)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas que ten previsto aplicar a Xunta de Galicia destinadas a remediar a situación das
persoas xubiladas de Venezuela residentes en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34211 (10/POC-005432)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos publicados da EPA en canto ao sector
pesqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 34225 (10/POC-005433)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a aplicación da Sentenza nº 389, ditada polo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, do 23
de novembro de 2016, contra unha resolución da Dirección Xeral de Política Social da Xunta en re-
lación co dereito das persoas que conviven a que poidan percibir Risga simultaneamente se non
teñen «vínculos por matrimonio ou relación estable»
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34230 (10/POC-005434)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as modificacións lexislativas e normativas necesarias para que, no procedemento de avalia-
ción para a implantación de todas as instalacións de tratamento de residuos industriais, sexa obri-
gatorio o trámite de avaliación ambiental integrada ordinaria
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 34244 (10/POC-005435)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a actuación da Xunta de Galicia para levar a cabo as recomendacións realizadas polo Consello
de Contas no seu último informe de fiscalización
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34248 (10/POC-005436)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno para aplicar as recomendacións do informe de
fiscalización do Consello de Contas en relación coa farmacia hospitalaria durante os exercicios de
2014 a 2016
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34253 (10/POC-005437)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a equilibrar o peso en termos de emprego dos
diversos sectores económicos de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34254 (10/POC-005438)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego tendentes a reducir a rotación e a temporalidade do mer-
cado laboral galego e incrementar o peso dos salarios sobre o conxunto da renda
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34255 (10/POC-005439)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co retroceso en termos de converxencia nas
cifras de desemprego, temporalidade e outros indicadores do mercado laboral sobre o conxunto
do Estado
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34256 (10/POC-005440)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co mercado de traballo e as relacións labo-
rais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34257 (10/POC-005441)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre o índice de temporalidade do mercado laboral galego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 34260 (10/POC-005442)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consideración do Goberno galego respecto das conclusións recollidas no último informe
de fiscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral do Servizo Galego de Saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34268 (10/POC-005443)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración dos indicadores previstos no I Plan de actuacións para a igualdade nos centros
educativos de Galicia, no correspondente aos cursos 2016-2017 e 2017-2018, e a necesidade de
dedicar esforzos adicionais (persoais, económicos ou doutro tipo) para acadar os obxectivos do
plan no remate do curso 2019-2020
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34285 (10/POC-005444)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre o peche de escolas unitarias e aulas no rural
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34287 (10/POC-005446)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a adaptación dos menús nos seguintes centros escolares: CEIP Plurilingüe Celso Emilio Fe-
rreiro, de Cerceda, CEIP Bergantiños e CEIP Gándara Sofán, de Carballo, e CEIP Joaquín Rodríguez
Otero e CEIP Milladoiro, de Malpica de Bergantiños
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34291 (10/POC-005447)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a correcta aplicación da normativa que regula o procedemento que debe seguirse para a
modificación da xornada lectiva no CPI Ramón Piñeiro, do concello de Láncara (Lugo)
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34296 (10/POC-005448)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da posta en funcionamento da distinción Marca Galega de
Excelencia en Igualdade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 34298 (10/POC-005449)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do impacto que está tendo a suba dos prezos do
alugamento no comercio tradicional
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34311 (10/POC-005450)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a actitude do Goberno galego diante da recomendación do Consello de Contas en canto ao
emprego do Fondo de Continxencia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34315 (10/POC-005451)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da súa resposta ante as recomendacións do Con-
sello de Contas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34321 (10/POC-005452)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da aplicación da recomendación do Consello de
Contas sobre a presentación da información contable
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34328 (10/POC-005453)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da aplicación da recomendación do Consello de
Contas sobre a adopción de medidas lexislativas e de control parlamentario que limiten o uso ex-
cesivo do programa 621B, Imprevistos e funcións non clasificadas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34387 (10/POC-005455)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
PAC da Estrada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34390 (10/POC-005456)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre as accións da Xunta de Galicia para colaborar co Goberno de Navarra en localizar os familia-
res dos galegos encarcerados ou mortos no forte de San Cristóbal
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34391 (10/POC-005457)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o balance da participación da Xunta de Galicia no I Encontro da Rede Interautonómica da
Memoria Histórica
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34392 (10/POC-005458)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración e as medidas que debe adoptar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria en relación cos danos que está a sufrir o patrimonio arqueolóxico polas plantacións
de especies arbóreas, especialmente de eucaliptos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34393 (10/POC-005459)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas que debe adoptar a Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria
tendentes a asegurar a protección dos campamentos militares romanos da Penaparda, no concello
da Fonsagrada; Monte de Verín, no concello de Pol; Penedo dos Lobos, no concello de Manzaneda;
e Cabeza do Pau, no concello de Petín
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34398 (10/POC-005460)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Consellería de Política Social  para o desenvolvemento do de-
creto de tramitación da Risga e das axudas de inclusión social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34404 (10/POC-005461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as accións que levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia destinadas a acordar coa Fe-
deración Galega de Municipios e Provincias, a Igrexa e a Administración central un plan de elimina-
ción dos elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34413 (10/POC-005462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre as condicións laborais dos PAC da Estrada e de Galicia e a súa dotación cun maior número
de profesionais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34416 (10/POC-005463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a rehabilitación da casa de orixe medieval coñecida como Hospital de San Miguel, na cidade
de Lugo,  pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 34427 (10/POC-005464)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsa-
bilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34429 (10/POC-005465)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento, ata o momento, da Estratexia
galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34435 (10/POC-005466)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre os mecanismos que ten previsto establecer o Goberno galego para mellorar as  políticas e
programas de inclusión social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34438 (10/POC-005467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto o Goberno galego implementar para actuar sobre as redes asen-
tadas de distribución e comercialización do produto extraído polos furtivos en Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 34440 (10/POC-005468)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proxecto Smartiago, de Santiago de Compostela,
sobre compra pública innovadora
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 34444 (10/POC-005469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión desde o ano 2016 do centro de menores de Monteledo, radicado en Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

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

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

oral en Comisión, relativa á necesidade de manter e velar pola calidade do servizo de 

Correos, especialmente no rural. 

 

Entre as persoas que foron recoñecidas en 2018 coas Medallas Castelao 

atópanse os carteiros rurais de Correos en Galiza.  

Un merecido recoñecemento, sen dúbida, mais que contrasta coa realidade que 

atinxe estes profesionais desde hai anos, especialmente nas comarcas do interior do país.  

Así, na provincia de Lugo, o número de traballadoras e traballadores do servizo 

de Correos foi recortado progresivamente. Segundo os datos do censo, pois desde o ano 

2000 non existe en Correos RPT, entre 2007 e 2017 reducíronse 119 postos de traballo, 

pasando de 569 a 417 (-26,5%).  

Este recorte de persoal atinxiu a propia cidade de Lugo, na que viven case 90 

mil persoas e existen máis de 55 mil vivendas. En Lugo, apenas hai 44 carteiras/os o 

que sitúa as ratios en 2.045 habitantes por carteira/o e en 1.250 o número de vivendas 

por traballador/a.  

Esta situación imposibilita a prestación do servizo nas debidas condicións á 

veciñanza, especialmente nas localidades e comarcas rurais.  
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Cómpre lembrar que a Lei 24/1998, do 13 de xullo, do Servizo Postal Universal 

e de Liberalización dos Servizos Postais recolle no seu título III as obrigas do servizo 

público. Neste sentido, estabelécense obrigas dun servizo que se entende de raíz 

pública, o servizo postal universal e obrigas e dereitos diversos radicados na prestación 

dos servizos postais.  

Porén, estase a aplicar unha unha política pola cal, en base a modificacións dos 

criterios de dimensionamento, amortízase a práctica totalidade das vacantes dos enlaces 

rurais e a obrígase a que as e os empregados que prestan os seus servizos na mesma 

oficina en áreas limítrofes asuman áreas de reparto amortizadas, ou mesmo sexan 

forzadas e forzados a desprazáranse a outras áreas. Desde o Bloque Nacionalista Galego 

entendemos que todas estas cuestións contraveñen o sentido público do servizo de 

correos e a normativa que regula a súa concesión e financiamento.  

A desaparición dos carteiros rurais ten unha incidencia enorme en Galiza posto 

que temos máis de 30.000 núcleos de poboación, máis da metade dos do estado español.  

 

Por todo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego diante do desmantelamento 

do servizo postal no rural, nomeadamente en Lugo?  

-Ten avaliado ou vai avaliar o goberno da Xunta de Galiza o impacto en Galiza, 

especialmente en Lugo, dos recortes de persoal e servizos aplicados por Correos nos 

últimos anos?  
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-Incluirá o goberno galego nas súas demandas ao goberno central unha 

corrección desta situación? 

 

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 13:54:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:54:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:54:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:54:24 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:54:26 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:54:28 
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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, relativa ás necesidades de aumento de prazas de 

comedor escolar do CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de Carballiño. 

 

Recentemente o Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento da 

problemática existente no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de Carballiño 

por mor da insuficiencia de prazas de comedor escolar.  

O pasado 19 de xuño foron publicadas as listaxes de alumnado admitido para 

o servizo de comedor escolar así como o estabelecemento dun prazo de cinco días 

para reclamacións. Como resultado desta primeira baremación pode observarse que 

ficaron sen praza ata un total de 42 nenos e nenas, un número altísimo que evidencia 

a absoluta insuficiencia das prazas actuais e que precisa de medidas extraordinarias 

na procura dunha solución por parte da Xunta de Galiza. 

Desde o Bloque Nacionalista Galego tivemos coñecemento das críticas 

emitidas pola Asociación de Nais e Pais de Alumnos Xornada Digna do CEIP Calvo 

Sotelo de Carballiño quen indican a gravidade desta situación para a organización de 

moitas familias no plano laboral e persoal e que mesmo terán que renunciar a postos 

de traballo ou a ter as súas crianzas neste centro, ocasionando cambios e 
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consecuencias lesivas que serían evitábeis se a Xunta de Galiza corrixira a 

infradotación de prazas de comedor.  

Debemos recordar que o servizo de comedor é fundamental para axudar ás 

familias na conciliación, máis aínda nunha poboación onde hai moitos usuarios e 

usuarias de transporte escolar que veñen de alén do núcleo máis urbán. Dentro da 

defensa do sistema público de ensino é fundamental avanzar cara unha organización 

escolar que facilite que o alumnado escolarizado no ensino público de Galiza teña 

dereito a facer uso do servizo de comedor escolar. Polo tanto, urxe que a Xunta de 

Galiza arbitre medidas extraordinarias para evitar a gran problemática e grave 

discriminación que suporía deixar sen atención de comedor escolar a máis de 

corenta familias.  

 

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na 

Comisión 4ª: 

-Que actuacións levou a cabo ou vai levar o goberno galego para evitar que 

un gran número de familias fiquen sen prazas de comedor no CEIP Plurilingüe 

Calvo Sotelo no concello de Carballiño? 

-Que criterios empregou a Xunta de Galiza para determinar a oferta de prazas 

do comedor do referido CEIP? Considera que foi correcta? 

-Que consideración lle merecen á Xunta de Galiza as queixas das ANPA? E 

as reclamacións á listaxe inicial de persoas admitidas? Que ten pensado facer? 
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-Considera a Xunta de Galiza que son suficientes os servizos de comedor 

fornecidos no centro? E en comparación cos centros da contorna? Que medidas vai 

tomar para mellorar a situación? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 01/08/2018 11:09:05 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/08/2018 11:09:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 01/08/2018 11:09:12 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/08/2018 11:09:14 

 

Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2018 11:09:16 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2018 11:09:18 
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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 actuacións urxentes que 

debe levar a cabo a Xunta de Galiza na estrata LU-161 (Landrove-Ferreira do 

Valadouro). 

 

O desenvolvemento dunha zona e o seu futuro depende, si ou si, da súa 

conexión e vertebración coas principais vilas e cidades do país. Depende da 

existencia de vías de comunicación que nos permitan, á poboación e ás empresas, 

acceder en pouco tempo e con seguridade ás vilas da comarca e conectarnos nun 

corto espazo de tempo ás vías de alta capacidade máis próximas. 

Aquelas parroquias que se asentan entorno a estradas que no canto de 

favorecer a súa conexión,  as incomunica e as illa das vilas principais, ven 

perigar gravemente a súa existencia.  

O deterioro e abandono destas estradas contribúe, amén doutros factores, 

ao esmorecemento de aldeas e parroquias, entre outras, como a de landrove, San 

Pedro, Valcarría, Chavín, San Andrés de Boimente, As Lobeiras,  Vilacampa 

cuxa principal vía de comunicación que as atravesa (LU-161) e que comunica os 
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municipios de Viveiro, Ourol, O Valadouro e Mondoñedo, entre outros,  é unha 

estrada totalmente desfeita, con numerosas deficiencias no firme e no trazado, de 

escasa anchura, cunetas en mal estado e sen beiravías. Unha estrada onde as 

veciñas e veciños destas parroquias veñen sendo testemuñas, desde hai anos, de  

numerosos accidentes que sofren os usuarios deste vial debido á existencia de 

puntos especialmente sensibles para a circulación, con curvas perigosas, sen 

marxe entre o límite do carril e o final da calzada, escasa e mala sinalización 

horizontal e cunetas sen revestir, mal conservadas e cuns desniveis moi fortes 

que aumentan a gravidade e as consecuencias da saída da vía dos vehículos e que 

carece dun marxe mínimo que permita a/ao condutor/a corrixir a traxectoria, 

esquivar un obstáculo, ou frear, sen saírse da calzada. 

Desde o BNG denunciamos a perigosidade e as condicións de abandono 

desta infraestrutura da Xunta de Galicia e critica a pasividade e a falta de interese 

dos responsables da Xunta do PP amosado pola seguranza viaria desta estrada 

que, a pesares das numerosas e continuas demandas feitas pola veciñanza e 

diversas entidades nos últimos anos, tan so se dedicaron a realizar obras de 

parcheo en tramos moi puntuais en épocas electorais, mais nunca chegaron a 

contemplar a erradicación dos puntos negros existentes nesta estrada nin a poñer 

en marcha actuacións necesarias para a mellora e o acondicionamento deste vial. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

en comisión: 
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- Como valora o Goberno galego o estado no que se atopa a estrada LU-

161 (Landrove-Ferreira do Valadouro)? 

- Pensa adoptar algunha medida para mellorar o estado no que se atopa? 

- De ser así, cando e con que orzamento? 

 

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 13:55:52 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:55:57 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:55:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:56:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:56:03 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:56:05 
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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 posibilidade de abrir ao público as prazas de aparcadoiro do 

Edificio Multiusos da Xunta de Galiza na cidade de Lugo. 

 

Recentemente o Concello de Lugo anunciou a apertura ao público, polas tardes, 

do aparcadoiro que estaba unicamente reservado a persoal do Concello no patio do 

edificio do antigo Seminario. 

Ademais deste espazo de titularidade municipal existen outros espazos que son 

propiedade do pobo e xestionados por institucións como a Xunta de Galiza ou a 

Deputación, a Universidade ou outros departamentos estatais.  

Desde o BNG instamos as distintas institucións a chegaren a acordos para abrir 

novos espazos de estacionamento público na cidade, entre os que se atopan as prazas 

situadas no Multiusos da Xunta, na Ronda da Muralla.  

O edificio da Xunta conta cun total de 250 prazas, divido en dous andares. No 

edificio da Xunta aparcan coches oficiais do organismo pero é evidente que se podería 

estudar abrir un dos andares igual que se fixo co aparcadoiro do edificio do Seminario. 

Aínda que estas prazas de estacionamento, dos edificios da Xunta, do Concello e 

outros da Deputación, unicamente funcionen polas tardes supoñen unha importante 
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bolsa de prazas que contribuirían a reducir o tráfico en itinerancia que se produce cos 

vehículos que circulan en búsqueda de estacionamento. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

- Pensa a Xunta de Galiza estudar a posibilidade de abrir ao público os 

aparcadoiros do Edificio Multiusos na cidade de Lugo para que a veciñanza poida 

usalos e así reducir o tráfico en itinerancia mellorando a mobilidade? 

- En caso contrario, por que razón non o fará? 

- En caso afirmativo, en que horarios? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 31/07/2018 13:57:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:58:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:58:03 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:58:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:58:06 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:58:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, 

dicía que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co 

exercicio do dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera 

persoa ou profesional do Dereito e que a Administración autonómica 

promove diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas 

linguas e o uso da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no 

artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre 

a actividade en galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin 

sobre as sentenzas e documentación xudicial, probablemente porque 

eses datos non son bos para o Goberno.  

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Ten feito o Goberno galego un informe cos datos oficiais do uso 

do galego na xustiza? 

2. Cantas demandas en galego presentaron os letrados da Xunta de 

Galicia entre os anos 2009 e 2017? 
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3. Cantos escritos de acusación en galego ten presentado o Goberno 

galego, como acusación particular, entre os anos 2009 e 2017?  

4. Cantas sentenzas se teñen ditado en galego en Galicia entre os 

anos 2009 e 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:35:38 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:35:44 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:35:48 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:35:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 
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da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Tiña coñecemento o Goberno galego dos avisos dos operadores 

xurídicos de que a fiabilidade do sistema tecnolóxico na xustiza 

non é boa, fiable nin controlable? 

2. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a información 

solicitada polo Goberno sobre a dispoñibilidade, seguridade e 

medidas para garantir a funcionalidade do sistema? 

3. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a comunicación da 

proposición non de lei aprobada por unanimidade polo Pleno do 

Parlamento o día 13 de setembro de 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:36:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:36:30 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:36:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez, 

Juan Manuel Díaz Villoslada, María Luisa Pierres López e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

En 2016 e previamente ás eleccións autonómicas do pasado ano, o 

presidente da Xunta de Galicia anunciaba a bombo e pratiño a fusión 

voluntaria dos concellos de Cerdedo e Cotobade, na provincia de 

Pontevedra, fusión que ía provocar alteración dos partidos xudiciais. 

 

Por outro lado, o 13 de novembro de 2015 e o 10 de maio de 2016, nos 

concellos de Oia e Pontecesures o PP presentaba sendas mocións de 

censura, coas que recuperaban as dúas alcaldías. E a última nova que temos 

sobre cambios nos concellos tivo lugar hai escasamente un mes, cando o 

PP, a través dunha moción de censura encuberta, volveu á Alcaldía de 

Sanxenxo tras firmar un pacto de goberno coa formación Sanxenxo 

Agrupación Liberal (SAL) que encabezaba o que ata entón era alcalde. 

 

Semellan demasiados cambios en concellos da provincia de Pontevedra en 

menos de dous anos.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1.- Pensa o Goberno galego que unha fusión de concellos, dúas mocións de 

censura e outra encuberta máis na mesma provincia son demasiados 

cambios en concellos nun ano e 7 meses? 

2.- Está a comprometer o Goberno fondos públicos para provocar cambios 

políticos na provincia de Pontevedra? 
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3.- Ten prometido o Goberno un mellor trato aos concellos de Cerdedo, 

Cotobade, Oia, Pontecesures e Sanxenxo? 

4.- Que intención ten o Goberno con estes cambios? 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Julio Torrado Quintela 

   Abel Losada Alvarez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   María Luisa Pierres López 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:37:04 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:37:10 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 11:37:14 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:37:19 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:37:23 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:37:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

En xullo de 2014, o presidente da Xunta de Galicia falaba do Consello 

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

potente” que iluminaría as tarefas da Administración autonómica. Naquel 

momento, nomeaba presidente do órgano a José Luis Costa Pillado, quen 

prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade.  

 

Prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade. Ningunha destas promesas 

se teñen cumprido, senón que ten acontecido todo o contrario: 

1. Non pode haber prudencia cando o seu presidente se reúne con 

frecuencia cun investigado pola Xustiza e cando el mesmo está a ser 

investigado por presuntos tráfico de influencias e negociacións 

prohibidas a funcionarias e funcionarios públicos. 

2. Non pode haber ilusión cando as funcionarias e os funcionarios do 

Consello Consultivo están sendo laminados dende que comezara o 

mandato do actual presidente. 

3. Non pode haber imparcialidade cando hai un reparto arbitrario do 

traballo por parte do seu presidente. 

4. Non pode haber austeridade cando vai ter que habilitarse unha 

ampliación do orzamento para o pago dos complementos de 

produtividade do persoal que o propio presidente decidira eliminar e 

que os tribunais de Xustiza de Santiago de Compostela acaban de 

recoñecer por sentenza hai escasamente 15 días.  

A maiores, a Lei 3/2014, do Consello Consultivo de Galicia fora 

consensuada con este grupo parlamentario e agora (escasamente 2 anos 

despois) a lei “ómnibus”, de acompañamento aos orzamentos para 2017, 
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sen ningún tipo de participación parlamentaria, suprime o corpo de letrados 

do Consello Consultivo, que pasaría a se integrar no corpo de letrados da 

Administración Xeral da Comunidade Autónoma e por libre designación.  

O Goberno impulsa a decisión de suprimir o corpo e o presidente do 

Consello Consultivo non discrepa. 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia entende que todo isto é 

moi grave e que a institución perde así prestixio, obxectividade e 

independencia e, dado que o seu presidente está a incumprir gravemente os 

deberes do seu cargo, procede o seu cese polo Consello da Xunta, de 

acordo co artigo 5 da Lei 3/2014. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera a Xunta de Galicia que o Consello Consultivo de Galicia 

está cumprindo adecuadamente as súas funcións de “órgano asesor de 

máximo nivel da nosa comunidade”, coas características de 

prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade? 

2. Que pensa facer o Goberno galego ante a situación actual do Consello 

Consultivo de Galicia? 

3. Que opinión lle merece ao Goberno galego que o presidente do 

Consello Consultivo estea a ser investigado por presuntos tráfico de 

influencias e negociacións prohibidas a funcionarias e funcionarios 

públicos? 

4. Ten coñecemento o Goberno galego de que os funcionarios do 

Consello están sendo laminados polo seu presidente dende que 

comezara o mandato? 

5. Ten coñecemento o Goberno galego da sentenza do Xulgado do 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela, de data 

13 de xaneiro deste ano, e que condea ao órgano a pagar os 

complementos de produtividade do persoal que o propio presidente 

decidira eliminar? Se a resposta fose positiva, que opinión lle merece? 

6. Vai manter o Goberno a decisión de suprimir o corpo de letrados do 

Consello Consultivo? 
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7. Entende o Goberno que o presidente do Consello Consultivo está a 

incumprir gravemente os deberes do seu cargo? 

8. Vai cesar o Goberno ao presidente do Consello Consultivo, de acordo 

co artigo 5 da Lei 3/2014? 

9. Entende o Goberno galego que está en xogo o prestixio da 

institución? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:38:01 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:38:06 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:38:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e 

Interior. 
 

O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social 

e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do 

PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade 

política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e 

estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha 

institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104 

millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións 

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e 

económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende 

aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade 

de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións 

xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 2010-

2015.  

 

O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de 

investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de 

Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de 

Arousa, A Estrada ou Tui. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Cales van ser os “grandes proxectos para 2017” anunciados polo 

Goberno galego para Xustiza? 

2. En que edificios xudiciais de Galicia vai facer o Goberno “esforzo de 

adaptación” ás necesidades da Xustiza moderna no ano 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:38:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:39:04 
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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. 

 

A Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de 

xuño, establece o seguinte: “Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da 

iniciativa parlamentaria correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia 

designará unha Comisión, integrada por membros dos diversos grupos 

parlamentarios da Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das 

dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente 

lei e de aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio de 

Galicia”. 

  

Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e nada se 

ten impulsado por parte do Goberno galego, agás a celebración de dúas reunións 

dunha Comisión de Expertos en agosto e setembro de 2010 para establecer un 

calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas e unha terceira en 

febreiro de 2011, que foi a última. Estamos en 2017 e seguimos sen nada máis.  

 

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

preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Cando vai presentar o Goberno galego un informe comprensivo das 

dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de 

Dereito Civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio da 

nosa Comunidade Autónoma?  

2. Que ten feito o Goberno galego dende o mes de xuño de 2011 ata o día de 

hoxe?  

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:40:49 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:40:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:40:59 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

A memoria das vítimas da Guerra Civil e o franquismo, o seu 

recoñecemento, reparación e dignificación representa un inescusable deber 

moral na vida política e é signo da calidade da democracia. A historia non 

pode ser construída dende o esquecemento e o silencio dos vencidos. O 

coñecemento do noso pasado recente contribúe a asentar a nosa 

convivencia sobre bases máis firmes, protexéndonos de repetir erros do 

pasado. Porque o esquecemento non é opción para unha Democracia.  

Coa aprobación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, coñecida como Lei da 

memoria histórica, a sociedade española avanzou cara a unha Democracia 

estable e consolidada, cara a concordia. Con esta lei, o Goberno de José 

Luis Rodríguez Zapatero quixo recuperar a memoria daquelas persoas que 

padeceran persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura 

franquista, dando solución a aquelas situacións non contempladas no 

esforzo de reparación e compensación que viñan desenvolvendo o Estado e 

as comunidades autónomas dende 1978. Esta lei tivera no seu primeiro ano 

de vixencia un alto grado de cumprimento, pero foi unha tarefa inacabada e 

inxustificadamente interrompida. O Goberno do Partido Popular acabou 

deixando sen efecto esta lei, de maneira que en 2013 desapareceu do 

orzamento. 

A día de hoxe, quedan aínda cuestións pendentes neste ámbito e que foron 

postas de manifesto polo relator especial de Nacións Unidas nun informe 

de agosto de 2014. Unha destas cuestións pendentes é a relativa á nulidade 

daquelas sentenzas militares que condenaron a persoas inocentes a morte 

ou a cadea perpetua durante os anos da Guerra Civil. Sentenzas ditadas por 

tribunais creados ad hoc para as condenas, sen proba algunha e só por 

defender a legalidade republicana. A propia Lei de amnistía 46/1977, do 15 

de outubro, recolle, como obxecto de amnistía, os delitos polos que foron 

114144



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 

condenadas milleiros de persoas en Galicia entre os anos 1936 e 1940. 

Unha das medidas podería ser a reforma dos artigos 954 e seguintes da Lei 

de axuizamento criminal de 1882. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Comparte o Goberno galego que a memoria das vítimas da Guerra 

Civil e o franquismo representa un inescusable deber moral na vida 

política? 

2. Comparte o Goberno que cómpre acordar a anulación das sentenzas 

militares ditadas por tribunais creados ad hoc, que condenaron a 

persoas inocentes durante os anos da Guerra Civil só por defender a 

legalidade republicana? 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:41:21 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:41:27 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:41:31 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:41:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que a 

Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.  

 

O uso da nosa lingua na Xustiza é absolutamente residual e non hai datos 

oficiais actualizados, nin sequera cando se lle piden expresamente ao 

Goberno da Xunta de Galicia. Así o ten feito este Grupo Parlamentario, 

obtendo como resposta vaguidades: 

 

1.-  O servizo de tradución corre a cargo dos equipos lingüísticos existentes 

na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (na Coruña), así como 

nas sedes das audiencias provinciais de Pontevedra, Lugo e Ourense. 

Tamén existen outros equipos de apoio nos decanatos dos Xulgados de 

Santiago e de Vigo, e un departamento de coordinación dos equipos 

lingüísticos na Dirección Xeral de Xustiza. Estes profesionais non só 

traducen, senón que tamén desenvolven tarefas de asesoramento, 

resolución de dúbidas ou elaboración de material de consulta. 

2.- No que atinxe á actividade dos letrados e letradas da Xunta de Galicia, 

se coidará especialmente que as actuacións da Asesoría Xurídica que se 

produzan fronte aos órganos xurisdicionais radicados no territorio de 

Galicia se realicen en galego. 

3.- Por último, no que se refire a sentenzas e documentación xudicial, a 

xestión e custodia destes documentos corresponde ao Consello Xeral do 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Vai potenciar o Goberno galego o labor dos tradutores xudiciais para 

axudar a resolver o escaso uso do galego na Administración de 

Xustiza en Galicia? 

2. Cantas sentenzas se teñen ditado en galego en Galicia no ano 2016 e 

no ano 2017? 

3. Cantas demandas en galego teñen presentado os letrados da Xunta de 

Galicia no ano 2016 e no 2017? 

4. Cantos escritos de acusación en galego ten presentado o Goberno 

galego, como acusación particular, no ano 2016 e no ano 2017? 

5. Cantas peticións de tradución polos tradutores xudiciais se teñen 

recibido en 2016 e no ano 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

   

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:47:01 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:47:06 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:47:10 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:47:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que 

a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de xustiza. 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto informe 

sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no uso do 

galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás Administracións 

españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos necesarios para 

permitir o desenvolvemento de procesos en lingua galega. A Xunta de 

Galicia simplemente manifestou a toma en consideración das 

recomendacións. 

 

Na Comisión 1ª do día 14 de febreiro, o propio director xeral de Xustiza 

falaba dos posibles cambios normativos, que en todo caso se deberían 

facer nas Cortes Xerais.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: 

 

Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado os cambios 

normativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos 

xudiciais en lingua galega? 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:49:12 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 11:49:17 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:49:23 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:49:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

En xuño de 2016 (hai case 2 anos, polo tanto), o conselleiro de Xustiza 

prometía que, antes do verán de 2018, podería entrar en funcionamento 

o novo edificio xudicial de A Parda en Pontevedra (20.000 metros 

cadrados, espazo para albergar 25 sedes xudiciais, 240 prazas de 

estacionamento, unha pasarela que o comunicará co actual...). O propio 

Rueda firmaba o contrato de inicio das obras coa empresa construtora 

(“COPROSA, SA”) o día 28 de xuño, cuxo responsable encomiaba o 

deseño do futuro edificio e anunciaba que nos picos de maior actividade 

serán entre 100 e 150 os operarios que traballarán na obra, 

comprometendo que boa parte serán contratados en Pontevedra, así 

como que as empresas subministradoras sexan tamén da comarca.  

Mais se unha se pasea pola Parda, e aínda que non se poda predicir o 

futuro, terá claro que o funcionamento do novo edificio xudicial antes 

de que chegue o verán é imposible.  

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Pode seguir prometendo o Goberno galego que, antes do verán 

deste ano 2018, entrará en funcionamento o novo edificio 

xudicial de A Parda, en Pontevedra? 

1. Vai cumprir o Goberno galego o compromiso da execución das 

obras de urbanización e de conexión coas redes de servizos 

existentes, imprescindibles para obter a licenza municipal? 
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2. Cando prevé o Goberno que entrará en funcionamento o novo 

edificio xudicial de A Parda? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:50:13 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:50:20 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:50:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:50:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, 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 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

Segundo informacións periodísticas, no núcleo de A Chan-Carballedo, 

no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) o Goberno da Xunta de 

Galicia ten previsto facer unha residencia para a terceira idade en 2 

anos dende a concesión, previos plan especial de dotacións e informe 

ambiental estratéxico autonómico, posto que o chan é rústico de 

protección agrícola.  Di o Goberno galego que se trata dun núcleo 

consolidado e cunha posición xeográfica central, no que irá un edificio 

con planta baixa e primeira, ocupando 3304 metros cadrados dunha 

superficie total de parcela de 8262 metros cadrados. 

 

Ata aquí perfecto, mais: 

 

1. Sobre as prazas que van ser dotadas, non queda claro se van ser 

50 ou 100, pois tampouco se clarexa se haberá 1 ou 2 fases.  

2. Previamente, é preciso un plan especial por parte do concello, 

cómpre iniciar un proceso de expropiación das parcelas e dos 

viais de acceso e, antes de comezo da obra ou simultaneamente 

aos traballos, probablemente será precisa a ampliación da edar. 

3. A fórmula escollida para a execución das obras e a xestión da 

Residencia será a da concesión administrativa, é dicir, será de 

carácter privado.  

Por último, os custos van ser repartidos entre o concello (73 048 euros) 

e a futura empresa concesionaria (uns 3,1 millóns de euros). 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Cando prevé o Goberno galego ter rematada a residencia para a 

terceira idade no núcleo de A Chan-Carballedo, no concello de 

Cerdedo-Cotobade? 

2. Ten noticia o Goberno galego de cando vai iniciar o Concello o 

proceso expropiatorio das parcelas e dos viais de acceso, a 

ampliación da edar e o plan especial de dotacións? 

3. Entende o Goberno que será preciso un informe ambiental 

estratéxico previo, ao se tratar de chan é rústico de protección 

agrícola? 

4. Cantas fases terá a obra? 

5. Cantas prazas terá a residencia? 

6. Por que a fórmula escollida para a execución das obras e a 

xestión da Residencia será a da concesión administrativa? Non 

lle gusta ao Goberno a xestión pública? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Noela Blanco Rodríguez    

   Julio Torrado Quintela 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:51:19 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 11:51:25 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:51:31 
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Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2018 11:51:36 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:51:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Mª Dolores 

Toja Suárez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

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

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do estado social 

e democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de xustiza 

moderna, esencial para consolidar o estado de dereito e mellorar a 

calidade da nosa democracia. A xustiza ten moito que dicir na loita 

contra a violencia machista, unha das peores lacras da nosa sociedade 

que, lonxe de se reducir, repunta. A pesares de que Galicia rexistrou 

6436 denuncias por violencia de xénero en 2017 (un 13,3 % máis que 

en 2016), só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a muller, en 

Vigo e en A Coruña.  

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista cremos que garantir a 

protección das vítimas e atendelas como corresponde nas dependencias 

xudiciais debe ser cuestión prioritaria, tal e como recolle 

especificamente a Lei orgánica de 2004. Segundo datos do 

Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do CGPJ, un 

73 % dos asasinatos ocorren en poboacións inferiores a 100 000 

habitantes, o que alerta de que a “ruralidade” é un factor de 

vulnerabilidade que se debe ter en conta nas políticas integrais. 

Considerando a dispersión e envellecemento da poboación en Galicia, 

calquera achegamento dos recursos dos xulgados específicos aos 

domicilios das posibles vítimas resultará útil, por iso entendemos que, 

ademais da necesidade de ampliar o número de xulgados de violencia 

contra a muller, a comarcalización dalgúns servizos propios destes 

xulgados específicos e que existen só nos partidos xudiciais de dúas 

cidades galegas sería unha boa solución. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para facer realidade a 

frase do presidente Feijóo recoñecendo que o 8 de marzo fora un 

clamor e que lle obrigara a tomar nota? 

2. Comparte o Goberno que o feito de vivir fóra das 2 cidades de 

Galicia que contan con xulgados específicos de violencia contra 

a Muller é un factor de vulnerabilidade que se debe ter en conta 

nas políticas integrais de loita contra a violencia machista? 

3. Comparte o Goberno que o achegamento dos recursos dos 

Xulgados específicos aos domicilios das posibles vítimas 

resultará útil? 

4. Vai demandar o Goberno ao Goberno do Estado a 

comarcalización dos servizos do Imelga, as Oficinas de Atención 

ás Vítimas e a Policía Xudicial? 

5. Cando vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado a 

ampliación do número de Xulgados de Violencia contra a Muller 

ás 7 principais cidades de Galicia?  

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Mª Dolores Toja Suárez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:52:15 
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María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:52:20 

 
María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 11:52:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:52:30 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:52:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco 

Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

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

 

A chamada “Residencia do Maior de Pontevedra” é un edificio sito na 

cidade, no céntrico barrio de Campolongo, que existe dende o ano 1993 

e que, en 2008, pasou a ser tamén un centro con persoas dependentes. 

En concreto, agora mesmo hai 49 persoas en situación de dependencia 

recoñecida, aínda que, dada a falla de valoración real do grado de 

dependencia das persoas usuarias, non é posible ter un coñecemento 

real da tipoloxía das persoas que están no centro.  

 

Hai escasamente unha semana, o Comité de Empresa de Pontevedra da 

Consellería de Traballo e Benestar solicitou unha xuntanza con este 

grupo parlamentario, dado o desleixo máis absoluto e por anos por 

parte da Consellería de Política Social respecto das persoas usuarias 

deste centro. Ao mesmo tempo, o Comité remitía denuncias ao Valedor 

do Pobo, á Fiscalía e á Inspección de Traballo e Seguridade Social, pois 

dende o ano 2015 a consellería vén facendo desleixo de funcións e 

tratando con desprezo calquera queixa relativa ao centro. 
 

Os principais prexudicados son as persoas usuarias: non hai tomas de 

osíxeno nas habitacións; as alimentacións na cama aumentan o risco de 

morte por atragoarse ou pola falla de tomas de aspiración; non hai sala 

de estar para o descanso na cuarta planta (onde se atopan as persoas 

asistidas), polo que se pasan todo o día sentadas na mesma cadeira; só 

existe un baño xeriátrico en toda esa planta; só hai unha habitación para 

illados; o centro carece de espazos ao aire libre... 

 

Logo están as propias infraestruturas e a falla total de investimento 

durante os últimos anos, o que se amosa na inexistencia de saídas de 

evacuación ou no deficiente servizo de ascensores (só hai 2 e neles non 

entra máis que unha cadeira, nunca unha paiola) e que durante un longo 
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tempo estiveron en situación irregular por non cumprir coa normativa 

vixente (teñen OCA dende decembro de 2017). O único investimento 

que ten feito o Goberno é o gasto duns 25000 euros para o arranxo 

obrigatorio do comedor (durante máis dun mes do verán houbo 8 

residentes comendo nos corredores), pero sen mobiliario adaptado. 

  

A todo o anterior hai que unir a escaseza de persoal. Unido a que o 

Goberno sabe ben que a Consellería de Política Social é a máis 

feminizada. Unhas necesidades mínimas requírense nos departamentos 

de Enfermaría (de maneira que se creen 2 DUES), 1 posto en Cociña (1 

persoa con categoría a negociar) e auxiliares de enfermaría (5 persoas). 

A maiores, o médico só vai 4 días á semana (lembremos que hai 49 

persoas asistidas), a fisioterapeuta só está a media xornada e non hai 

psicólogo.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Ten coñecemento o Goberno galego da situación na que se atopa 

a “Residencia do Maior de Pontevedra”? 

2. Coñece o Goberno cal é a situación real das persoas usuarias do 

centro? 

3. Coñece o Goberno a situación das infraestruturas? 

4. Hai saídas de evacuación dende a cuarta planta? 

5. Son suficientes os ascensores existentes? 

6. Ten o comedor do centro mobiliario adaptado? 

7. Coñece o Goberno galego as necesidades de persoal do centro? 

8. Coñece o Goberno galego que, dado que a Consellería de Política 

Social é a máis feminizada, 8 enfermeiras e 1 auxiliar non 

puideron facer efectivo o seu dereito fundamental á folga do 8 de 

marzo de 2018? 

9. Pensa o Goberno galego que, dadas as características deste 

centro, é suficiente con que o médico só vaia 4 días á semana, a 

fisioterapeuta estea a media xornada e non haxa psicólogo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

114160



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 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:53:03 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:53:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 11:53:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:53:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e David Rodríguez Estévez, 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 7ª. 

 

 

O ano 2018 está sendo especialmente difícil para os e as viticultoras da subzona 

de Amandi. 

 

En primeiro lugar, as condicións do tempo desta primavera e inicios de verán, 

con choiva e baixas temperaturas, retrasou a floración, co conseguinte aumento 

do risco de aparición do mildeu. 

 

O 13 de xullo de 2018 o pedrisco provocou destrozos importantes na subzona de 

Amandi, nas parroquias de Amandi e Doade, habendo adegas e persoas 

produtoras que perderon toda a colleita, pois a saraibada prolongouse durante 

media hora. Calcúlanse as perdas en 300.000 toneladas de uva. 

 

Por outra parte, viticultores da subzona de Amandi denuncian que a poboación, 

en aumento, de corzos na zona está a provocar danos nas vides, ao comer as 

follas novas e facer secar as plantas. Hai persoas que estiman que as perdas xa 

supoñen a metade da colleita deste ano. Un dos sistemas que podería prever estes 

ataques serían os valados no perímetro das parcelas vitícolas, pero é algo moi 

caro, tendo en conta a orografía dos terreos e o minifundismo, aínda que existen 

xa axudas xerais. 
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Os seguros agrarios están pouco estendidos na zona.  Moitos viticultores e 

viticultoras, ao teren pequenas superficies de viñedo e pouca produción, non 

contratan estes seguros porque é moi caro e as indemnizacións non cobren a 

totalidade dos gastos de produción.   

 

Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben, formulan a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª: 

 

1. Ten previsto a Xunta habilitar axudas específicas para mellora de 

infraestruturas nos viñedos? 

 

2. Que medidas vai impulsar a Xunta para favorecer a contratación de seguros 

agrarios? 

 

3. Vai a Xunta explorar a posibilidade de que existan modalidades de seguros 

segundo os riscos potenciais? 

 

4. Vai a Xunta fomentar a xestión colectiva de seguros e a vinculación de 

actividade económica á contratación de seguros? 

 

5. De que modo a Xunta vai traballar para adaptar á realidade galega os seguros 

agrarios? 

 

6. Ten previsto a Xunta algunha medida específica para evitar os danos 

producidos por animais salvaxes nas vides? 

 

7. Ten previsto a Xunta aumentar as axudas para o valado perimetral das 

plantacións? 
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8. Que medidas vai tomar a Xunta ante a situación de abandono do rural que 

provoca, entre outras cuestións, a falta de equilibrio ecolóxico e proliferación de 

certa fauna salvaxe? 

 

9. Vai a Xunta mellorar os niveis de predición e tratamento a nivel de zona das 

enfermidades que afectan ao sector vitícola? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Davide Rodríguez Estévez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 01/08/2018 12:19:28 

 
David Rodríguez Estévez na data 01/08/2018 12:19:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

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

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao 

complexo dos servizos que lle corresponden en función da súa 

poboación e dos que carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, 

hai uns 10 anos o goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a 

ampliación do Hospital de Montecelo aproveitando a existencia de 

espazo suficiente, accesos adecuados e servizos de auga, enerxía 

eléctrica e sumidoiros.  Mais co cambio de goberno, en febreiro de 

2010 a entón conselleira de Sanidade anunciaba un modelo para 

Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte Carrasco e con maqueta 

incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións autonómicas, Feijóo 

mudaba de opinión e por iso presentou en recentes días de novo unha 

maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de ampliación do Hospital 

de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, 

que son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen 

ofrecer respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, 

anunciado de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e 

outras nun novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi 

concretado o sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que 

será privado (como está sendo habitual nos casos en que o actual 

goberno da Xunta de Galicia reordena os aparcamentos anexos aos 

centros hospitalarios, co paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou 

se utilizará outro tipo de modelo, pensado na necesidade de utilización 

por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 
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que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, 

mentres que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 

 

Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que 

se instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans 

da Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso 

unha vez que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. 

Sería recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, 

tanto da transición entre un centro e outro como dos usos futuros do 

actual Hospital Provincial. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Que modelo de xestión ten previsto o Goberno galego para o 

proxecto de novo aparcadoiro para o novo Hospital de 

Montecelo, en Pontevedra?  

2. Ten o Goberno galego previsto un cronograma da construción? 

3. Ten previsto o Goberno externalizar algún dos servizos da 

atención sanitaria?  

4. Ten previsto o Goberno galego que se sitúe algún servizo de 

carácter sociosanitario na ampliación do Hospital de Montecelo? 

No caso de ser así, ten a previsión de que sexa un servizo 

integramente público en titularidade e persoal? 

5. Pode garantir o Goberno galego que os servizos sanitarios 

ofrecidos no complexo hospitalario de Montecelo serán de 

carácter totalmente público, titularidade totalmente pública e con 

persoal público na súa totalidade? 
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6. Existe un plan funcional? Se a resposta fose positiva, cando vai 

abrir o Goberno a fase de participación pública? 

7. Que usos planea que lle vai dar o Goberno ao edificio do 

Hospital Provincial durante a ampliación de Montecelo e unha 

vez que estea rematado? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:53:53 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:54:01 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:54:04 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 11:54:09 
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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. 

 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas.  

 

En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron as 

notificacións telemáticas a través do sistema LexNet, mais con 

multitude de problemas. Hai tempo que os distintos operadores 

xurídicos advertían de que a fiabilidade do sistema non era boa, que 

non era fiable nin controlable. E así foi: a plataforma caía o día 27 de 

xullo de 2017, era obxecto de varios ciberataques, en menos de 24 

horas e tras 60 millóns de euros para arranxalo caía de novo e a 

comezos de setembro volvía caer...  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 

da Administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema LexNet. O certo é que o 

propio ministro de xustiza aseguraba en sede parlamentaria que o 

114168

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-08-31/verdades-mentiras-catala-lexnet_1436532/


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 

problema fose resolto sen afectar á seguridade das persoas usuarias ou 

dos procedementos.  

  

Non obstante, a Axencia Española de Protección de Datos dixo que a 

Subdirección Xeral de Novas Tecnoloxías da Xustiza infrinxiu a Lei 

orgánica de protección de datos, polo que acaba de impoñer sancións. 

Houbo acceso ás notificacións, traslado de escritos, demandas, partes 

hospitalarios... 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Que ten que dicir o Goberno galego sobre as sancións da Axencia 

Española de Protección de Datos pola infracción da Lei orgánica 

de protección de datos por parte do Ministerio de Xustiza?  

2. Ten noticias o Goberno galego de cantos cidadáns de Galicia se 

viron afectados polos fallos na plataforma LexNet? 

3. Cando vai implantar o Goberno unha auditoría externa propia 

que avalíe a implantación do sistema LexNet en Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

  

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:54:50 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:54:55 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:54:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, María Luisa Pierres 

López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración, Xustiza e Interior. 

 

No ano 2013, o entón alcalde de Tui outorgaba licenza de actividade e 

obra (con informes desfavorables) da empresa de pirotecnia “La 

Gallega”, cuxo dono acaba de ser detido como presunto responsable da 

explosión dun almacén ilegal na parroquia de Páramos, en Tui. Estas 

licenzas foron botadas abaixo no ano 2014, cando o Xulgado do 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra ditaba sentenza que as 

anulaba por irregularidades, sentenza que xa é firme porque así o 

confirmou o TSX de Galicia. Ese mesmo Xulgado de Pontevedra leva 

meses requirindo ao Concello para que execute a dita sentenza (en 

concreto, para a demolición da obra, peche e reposición da legalidade 

urbanística), a última vez o pasado día 3 de maio. 

 

Cómpre lembrar que en Tui cogoberna o partido Popular dende o día 17 

de outubro de 2017, como consecuencia da moción de censura apoiada 

polos 4 concelleiros do PP máis outros 3 das súas propias escisións e en 

virtude dun acordo programático asinado entre D. José Manuel Cores 

Tourís (secretario xeral do PP de Pontevedra e delegado territorial da 

Xunta de Galicia en Pontevedra) e D. Garcilaso de la Vega López 

(secretario xeral de CXXI). A moción de censura desbancaba a un 

alcalde socialista, que gañara as eleccións municipais, e deixara ao PP 

sen unha alcaldía clave na provincia de Pontevedra.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que ten que dicir o Goberno galego sobre a anulación xudicial da 

licenza de actividade e obra da empresa de pirotecnia “La 
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Gallega” de Tui e outorgada en 2013 (con informes 

desfavorables) polo entón alcalde? 

2. Que ten que dicir o Goberno ante o incumprimento polo 

Concello de Tui da execución da sentenza do Xulgado do 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra? 

3. Sabe o Goberno si a Concellería de Seguridade Cidadá do 

Concello de Tui realizara algunha inspección especial en relación 

á actividade da empresa pirotécnica? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Abel Losada Álvarez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:55:32 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:55:38 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/08/2018 11:55:43 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:55:47 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:55:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Nos xulgados de Galicia ventílanse todos os días asuntos de familia, 

procesos civís non só relativos a pretensións de carácter privado, senón 

que neles as facultades de xuízas e xuíces vense ampliadas en garantía, 

sobre todo, do interese superior do menor. Neles resólvense conflitos 

familiares que, ás veces, encaran relacións de alta conflitividade que vai 

máis alá de despois de ditada a sentenza, co colapso e o gasto público 

que supón. Algúns estados -como Canadá e USA- estanse a tomar moi 

en serio esta cuestión e ao fío ten xurdido a figura do coordinador 

parental, un auxiliar ou colaborador de xuízas e xuíces para a 

implantación efectiva das medidas xudiciais despois do conflito de 

parella en contextos de grave conflitividade nos que haxa menores e 

con facultades de xestión dos conflitos para reconducir a familia cara á 

normalización da nova situación. 

 

Pese a que en España este problema tamén existe, non conta con 

regulación específica, mais a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 

de Cataluña, de 26 de febreiro de 2015, abriu unha porta. Encaixaría 

perfectamente atendendo a textos legais internacionais, europeos, 

nacionais e autonómicos: Convención Universal dos Dereitos do Neno 

de 1989, Convención Europea sobre Dereitos do Menor de 1996, 

Constitución Española de 1978 e lei Orgánica de Protección Xurídica 

do Menor de 1996. 

 
Xa no ámbito de Galicia, a Lei 3/2011, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia regula o apoio familiar como proceso 

encamiñado a facilitar unha dinámica familiar positiva, a solución de 

problemas e a toma de decisións, ademais de potenciar e desenvolver os 

recursos familiares. Neste ámbito, o seu artigo 36 di que a Xunta de 
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Galicia potenciará e desenvolverá unha rede de recursos axeitados para 

garantir a efectividade dos procesos de apoio familiar e mediación e, en 

concreto, a través dos departamentos competentes en materia de 

Familia e Xustiza, constituirá servizos de apoio e atención ás familias a 

través das tecnoloxías e promoverá, reforzará e ampliará os servizos de 

orientación familiar, de mediación e os puntos de encontro familiar. Un 

deses recursos de apoio familiar podería ser a figura do coordinador 

parental. 
 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É consciente o Goberno galego de que moitos dos conflitos 

familiares encaran relacións de alta conflitividade que vai máis 

alá de despois de ditada a sentenza e que iso implica gran colapso 

e gasto público para os tribunais?  
2. Ten coñecemento o Goberno galego da sentenza do Tribunal 

Superior de Xustiza de Cataluña, do 26 de febreiro de 2015, 

sobre a figura do coordinador parental? 
3. Entende o Goberno galego que esta figura do coordinador 

parental tería encaixe no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, 

de apoio á familia e á convivencia de Galicia?  
 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:56:18 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2018 11:56:23 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:56:27 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:56:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

A Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero, establecía, na súa disposición 

adicional segunda, que o Ministerio de Xustiza e as comunidades 

autónomas con competencia implementasen as Unidades de Valoración 

Forense Integral, coa función de deseñar protocolos de actuación global e 

integral nos casos de violencia de xénero tamén a través dun 

procedemento de valoración do risco de novas agresións e do risco vital 

que puidese ser emitido nun prazo inferior a 72 horas nos casos de 

urxencia, sendo en todo caso un informe complementario dos realizados 

polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para facilitar ao órgano 

xudicial a decisión sobre as medidas cautelares e de protección da vítima. 

En verbas do presidente do Comité Científico Técnico do Consello 

Médico Forense, “ao longo dos anos de xestión, as unidades que están a 

funcionar teñen amosado alto grao de eficacia e a súa resposta é moi 

apreciada polos diferentes operadores xurídicos. Non obstante, as 

diferenzas de xestión entre Administracións, a falla dunha normativa 

específica e as dificultades de dotación persoal e material interfiren de 

forma importante no seu desenvolvemento”. Xa dende as primeiras 

sesións de traballo en 2010, as comunidades dependentes do Ministerio de 

Xustiza comezaron demandando este servizo, chegando á conclusión de 

que un informe de valoración do risco de novas agresións e do risco vital é 

oportuno e viable.  

 

O Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) é un órgano da 

Administración de xustiza en Galicia, que ten por misión, dende a súa 

creación en maio de 2005, prestar asistencia técnica aos xulgados e 

fiscalías en materia de medicina forense. Integrado polo persoal médico 

forense e persoal técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de 

Compostela e centros de traballo situados, ademais de nesta cidade, na 
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Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Unhas das súas 

funcións é a valoración dos danos corporais que sexan obxecto de 

actuacións procesuais, o estudo e a emisión dos informes que lle sexan 

requiridos polas autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos 

medicolegais e a intervención de psicólogos no Servizo de Clínica, mais 

non recoñece as Unidades de Valoración Forense Integral con facultades 

para emitir un informe de valoración do risco de novas agresións e do 

risco vital nos casos de violencia machista. Cómpre dicir ademais que 

Galicia só publica datos e información sobre a actividade do Imelga, pero 

non desagregados respecto desta violencia nin, por suposto, da valoración 

do risco.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Está a cumprir o Goberno galego a Disposición adicional 2ª da Lei 

orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero? 
2. Pensa o Goberno galego que implementar no Imelga o Informe de 

valoración do risco de novas agresións e do risco vital nos casos de 

violencia machista, como complementario dos realizados polas 

Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para facilitar ao órgano 

xudicial a decisión sobre as medidas cautelares e de protección da 

vítima, é oportuno e viable?  
3. Vai desenvolver o Goberno galego a normativa específica para tal 

fin? 
4. Pensa o Goberno galego que o Imelga dispón de suficientes 

dotacións de persoal e material? 
5. Cales son os motivos polos que Galicia só publica datos e 

información sobre a actividade do Imelga, pero non desagregados 

respecto da violencia machista? 
 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 11:57:03 

 
María Luisa Pierres López na data 01/08/2018 11:57:09 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2018 11:57:14 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 11:57:19 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 11:57:24 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes 

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

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

na Comisión 8.ª 

  

Estamos asistindo a unha chuvia continua de novas sobre a presenza  do anisakis 

no peixe fresco que se vende en Galicia, resulta cando menos curioso, observar 

como este tipo de información se repite de forma periódica, cando na realidade a 

situación non ten mudado en demasía nos últimos tempos, información ademais 

que obvia en moitos casos os procesos de cociñado que eliminan este parasito.  

Ademais da información, estase a crear unha alarma aparentemente interesada 

enmarcada na campaña de deterioro da imaxe do pescado fresco salvaxe en favor 

do consumo do peixe conxelado ou procedente da piscicultura industrial.  

Esta situación esta a provocar un descenso das vendas e dos prezos de 

determinadas especies sobre todo a pescada como denuncian os profesionais do 

sector, polo que compre unha actuación seria e determinada das administracións 

públicas, no sentido de completar a información que chega ao consumidor, así 

parece intencionada a omisión da falta de risco cando o peixe é cociñado a 

temperaturas superiores aos 60 graos, proceso que se da na maior parte das 

preparacións cociñadas do produto, como pode ser nos cociñados ao forno, a 

grella, cocido ou frito.  
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Neste sentido entendemos que a Consellería debe comezar canto antes unha 

campaña de información e defensa da calidade do produto fresco vendido nas 

lonxas galegas que inclúa información completa sobre os métodos para a 

eliminación do anisakis.  

Por todo o exposto as deputadas asinantes formulamos a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 8.ª: 

 

Ten previsto o Goberno galego iniciar algunha campaña para dar información 

completa sobre a situación e métodos para eliminar o parasito? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julia Torregrosa Sañudo na data 01/08/2018 13:09:54 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga, Luís Vilares Naveira, Luca Chao Pérez e Anxeles 

Cuña Bóveda, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

Dentro do proceso de fomento da acumulación de capital emprendido pola 

administración autonómica nos últimos anos, asistimos á publicación da 

resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 

pasado 11 de xullo publicada no DOG do 17 do mesmo mes, onde se procede á 

contratación por procedemento aberto das concesións de servizos de 255 

cafeterías escolares para o curso 2018/2019.  

 

Este proceso contempla cando menos, dúas situacións que impiden, dificultan  e 

preocupan ao colectivo de autónomos e pequenos empresarios interesados na 

continuación ou nova explotación destes negocios, xa que a posibilidade de 

acumulación de sublotes (10 sublotes en A Coruña e Pontevedra e 4 en Lugo e 

Ourense), abre a posibilidade a que grandes empresas accedan aos lotes mais 

interesantes e rendibles economicamente, correspondentes aos centros cos mais 

alumnos, impedindo acceder a estes a empresas e autónomos mais modestos en 

termos económicos. Sobre toda pola posibilidade destes grandes compradores de 

ofrecer ofertas inaccesibles para eles, baseadas nas súas capacidades de compra.  
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Por outra banda a proposta esixe unha solvencia de  40.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de hasta 120 usuario, 60.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de hasta 250 usuarios e  80.000 € no caso de 

cafeterías cunha utilización media de 250 usuarios en adiante. Elemento que 

tamén dificulta a este tipo de emprendedores o acceso ao contrato.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Entende a Consellería que este modelo para a contratación da concesión de 

servizos para  as cafeterías escolares, garante a igualdade e oportunidade  de 

acceso aos autónomos e pequenas empresas do sector? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 01/08/2018 14:16:05 

 

Luis Villares Naveira na data 01/08/2018 14:16:15 

 

Luca Chao Pérez na data 01/08/2018 14:16:22 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 01/08/2018 14:16:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 1ª. 

 

 

No Consello da Xunta de Galicia desenvolvido o 19 de xullo de 2018 

adoptáronse varios acordos para dar cumprimento ao establecido no Pacto local 

asinado o 20 de xaneiro de 2006 entre a Federación Galega de Municipios e 

Provincias (Fegamp) e o Goberno autonómico. 

 

Os ditos acordos consisten na autorización da aceptación da cesión dos inmobles, 

a título gratuíto, dos centros de saúde por parte dos concellos de Catoira e Meis, 

na provincia de Pontevedra, e Cualedro e Porqueira, na provincia de Ourense, a 

favor do Servizo Galego de Saúde de Galicia, cun custo anual de mantemento 

estimado para a Xunta de Galicia de 94.026,29 euros. 

 

Na referencia publicada na web da Xunta de Galicia, sinálase que nas últimas 

semanas tamén se asumiron as cesións dos inmobles dos centros de saúde de 

Vimianzo, Paderne, Lestrobe, Tordoia, A Pastoriza, Baralla, Barreiros, Sober e O 

Rosal; así como a previsión da asunción nos vindeiros meses do de Mos, cun 

custo de mantemento anual estimado para a Xunta de Galicia de 701.769 euros. 

 

Na mesma referencia  indícase que a día de hoxe hai 81 centros cedidos á Xunta 

de Galicia no eido do pacto local. 

 

 

Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Cantos centros de saúde están pendentes de asumir por parte do Sergas? 

 

2ª) En que estado de tramitación se atopa a cesión dos centros de saúde que a día 

de hoxe están pendentes de ser asumidos polo Sergas? 

 

3ª) Cantos centros de saúde van ser asumidos neste exercicio 2018? 

 

4ª) Cantos centros de saúde van ser asumidos no exercicio 2019? 
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5ª) Cales son os criterios establecidos para asumir os ditos centros de saúde? 

 

6ª) Canto é o orzamento total previsto derivado da asunción dos inmobles dos 

centros de saúde asumidos polo Sergas que aínda quedan pendentes? 

 

7ª) Canto é o orzamento total previsto derivado da asunción da totalidade dos 

centros de saúde polo Sergas no eido do Pacto local? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 09:44:07 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:44:11 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 09:44:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 1ª. 

 

 

En xaneiro de 2006 a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e 

Provincias asinaran o Pacto local galego, pacto que contén unha serie de acordos, 

entre os que se encontra a asunción dos custos de mantemento dos centros de 

educación primaria de Galicia. 

 

 

Pasados máis de12 anos desde a sinatura deste pacto, as deputadas e o deputado 

que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) De cantos centros de educación primaria están pendentes de ser asumidos os 

custos de mantemento  pola Xunta de Galicia? 

 

 

2ª) Cal é a previsión para este exercicio 2018? 

 

 

3ª) Cal é a previsión para o exercicio 2019? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2018 09:48:07 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2018 09:48:15 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2018 09:48:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción 

Burgo López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 4ª. 

 

 

Son varias as protestas que se veñen realizando por irregularidades e incidencia 

no servizo prestado pola empresa GENERAL DE SERVICIOS Y CONTRATAS 

REUNIDAS (Grupo GESCOR Catering) ao longo do curso 2017 – 2018, no 

CEIP Gándara Sofán de Carballo, tal e como nos comunican desde a  asociación 

de nais e pais Anpa RAIANTE. Así, sufríronse retrasos continuados no pago das 

nóminas ás traballadoras do comedor, incumpríndose deste xeito o compromiso 

adquirido no comezo do servizo, que establecía que sería o día 5 de cada mes. No 

mes de xullo incluso chegouse a cobrar unha vez rematado o servizo. Esta 

irregularidade repítese no resto dos centros que xestionou esta empresa na 

Comarca.  

 

 

Por outro lado, por parte dalgunhas familias que tiñan os pagos do servizo de 

comedor domiciliados, sufriron retrasos no cobro, e así en lugar de facerse 

mensualmente, chegou a facerse semestralmente, ou nun único movemento ao 

finalizar o curso, descolocando as previsións de tesourería das familias. Ao longo 

do curso as familias e a dirección do centro expresaron o seu malestar, pero non 

obtiveron resposta. Hai que engadir que as empresas de servizos técnicos tamén 

expresaron queixas polo retraso no cobro.  

 

 

Outra cuestión que preocupa enormemente é a carencia nos menús, reiteración 

dun ou varios ingredientes chegando incluso a repetir a mesma guarnición tres 

días seguidos, non variados nin equilibrados, que provocaron desmotivación nos 

nenos e nenas á hora do xantar. Tardouse case 2 meses en presentárense os 

menús ás familias coas especificacións das dietas dos usuarios do comedor con 

alerxias, intolerancias ou dietas brandas, e tampouco non se fixo en lingua 

galega. A isto  hai que sumarlle retrasos tamén na entrega de utensilios e material 

de menaxe e limpeza para o comedor, sendo moi escaso o número e tendo que 

aportar en máis dunha ocasión utensilios e material da propia Anpa; cuestións 

que claramente non atenden ás necesidades do servizo por parte de GESCOR. 
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Non cabe dúbida que se trata de demasiadas irregularidades e de diversa índole 

aínda que todas sumamente importantes, que afectan tanto ás familias, ás 

traballadoras, aos provedores e incluso á propia dirección do centro, repercutindo 

na deficiencia absoluta cara ás necesidades do servizo que se comprometeron a 

realizar.  

 

 

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

 

 

1ª) Ten coñecemento o Goberno galego das irregularidades que se están 

producindo no  CEIP Gándara Sofán de Carballo, en relación co servizo de 

comedor, se for o caso, que valoración fai ao respecto? 

 

 

2ª) Levou a cabo o Goberno galego algún tipo de control  durante o curso para 

comprobar que se cumpría co establecido no contrato coa empresa concesionaria 

do servizo de comedor, en caso positivo, cales,  que conclusións obtivo? 

 

 

3ª) Vai levar a cabo algún tipo de medida para evitar que se volvan a producir 

estas irregularidades non novo curso que comeza, se for o caso, cales? 

 

 

4ª) Como valora o Goberno galego que nun servizo fundamental como o 

comedor dos centros escolares prime o abaratamento fronte a calidade? 

 

 

Pazo do Parlamento,  31 de xullo de 2018 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 01/08/2018 15:55:50 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/08/2018 15:56:02 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2018 15:56:09 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

Unhas 3.500 persoas venezolanas xubiladas, residentes en Galicia, atópanse coas 

súas pensións bloqueadas e, no caso de ser menores de 65 anos, sen prestacións 

do Estado español, ás que só acceden tras reclamacións xudiciais.  Este colectivo 

de persoas levan sen recibir as súas pensións de Venezuela dende decembro de 

2015 (agás dúas pagas extras de 2015 que cobraron entre xaneiro e marzo de 

2016).  

 

As persoas que cotizaron en Venezuela e no Estado español teñen unha pensión a 

prorrata. Na maior parte dos casos, a parte que lle correspondía pagar ao Estado 

español é pequena, xa que a cotización principal fora realizada en Venezuela. 

Como o INSS non ten en conta que, de facto, estas persoas non están a recibir a 

pensión venezolana, segue pagándolles a súa parte pequena e non achega ningún 

tipo de compensación, alegando que existe un dereito recoñecido que é a 

xubilación outorgada por Venezuela, cuestión que está a mudar en sentenzas 

xudiciais que obrigan á Seguridade Social española a recoñecer que a prestación 

recoñecida en Venezuela non é real nin efectiva.  

 

A situación de gran parte destas persoas é límite, dado que non contan con 

ningún ingreso, polo que teñen que recorrer a aforros, apoio familiar ou entidades 

de solidariedade. Mentres non se recoñeza que, de facto, estas persoas xubiladas 

non están a recibir as prestacións, non poden ter acceso ao sistema de axudas 

estatal nin das comunidades autónomas, como é o caso da RISGA, en Galicia.  
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Hai persoas que se atopan no limiar da pobreza e ás que a Xunta lles denega a 

RISGA alegando que teñen un dereito recoñecido a unha pensión que supera os 

límites económicos establecidos para acceder á RISGA, aínda que de facto dita 

pensión non a recibiran.  

Este foi o caso dunha muller da Coruña, que tiña concedida a RISGA e estábaa a 

cobrar nos últimos meses, pero que recibiu unha notificación por parte da 

Consellería de Política Social na que se lle informaba que en xaneiro deixaría de 

ingresar a RISGA "por ter recoñecida unha pensión por importe superior ao da 

prestación de RISGA que lle correspondería percibir", en referencia á pensión 

venezolana non cobrada, así como por non ter mudado de casa.  

 

Semella un contrasentido que o PP aprobe no Parlamento de Galicia resolucións 

sobre as persoas pensionadas de Venezuela e que a Comisión de Asuntos 

Exteriores do Senado aprobe unha moción instando ao Goberno de España a 

"promover e participar, a través dos instrumentos da asistencia social, como 

convenios e acordos coas administracións locais e autonómicas adecuadamente 

financiados polo Estado para tal fin, a atención ás familias que, como 

consecuencia desta inxusta situación, están a atravesar unhas circunstancias de 

precariedade", referíndose a este colectivo, e logo a Xunta condene a persoas 

deste colectivo á exclusión social.  

 

A situación só se interpreta baixo o prisma da politización interesada da situación 

venezolana por parte do PP, na cal as resolucións e declaracións de intencións 

non van acompañadas de apoio real por parte da Xunta ás persoas venezolanas en 

risco de exclusión social.  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta as seguintes preguntas:  
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1.ª) A cantas persoas xubiladas de Venezuela se lles ten denegado a RISGA 

alegando que teñen recoñecido o dereito a unha pensión de Venezuela, aínda que 

non a están a cobrar?  

 

2.ª) Non cre a Xunta que, na valoración que se fai para outorgar a RISGA, no 

caso das persoas venezolanas xubiladas residentes en Galicia, se debe recoñecer 

que, de facto, estas persoas non están a recibir unha pensión, aínda que a teñan 

recoñecida, seguindo así o criterio das sentenzas xudiciais do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia, que obrigan á Seguridade Social española a recoñecer que 

a prestación recoñecida en Venezuela non é real nin efectiva?  

 

3.ª) Non considera a Xunta que denegar a RISGA en caso de persoas venezolanas 

xubiladas residentes en Galiza en risco de pobreza é condenar a ditas persoas á 

exclusión social?  

 

4.ª) Que medidas ten previsto a Xunta para remediar a situación das persoas 

xubiladas de Venezuela residentes en Galicia que se atopan en situación de risco 

de exclusión social?  

 

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

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

 

Paula Vázquez Verao na data 02/08/2018 09:35:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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

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

 

 

Xa cando se facían públicos os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) 

para Galicia, os socialistas alertabamos da perda de 4.400 persoas ocupadas no 

sector pesqueiro entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro de 2018. Nun só 

ano reducíanse nun 21 %. 

 

 

Esta cuestión foi tratada na Comisión de Pesca pero por toda resposta, o Goberno 

indicou que se debe a un problema demográfico, obviando, deste xeito todo tipo 

de responsabilidades sobre a cuestión e incluso votando en contra da elaboración 

dun plan para reducir esta tendencia.   

 

 

Agora, acaban de se facer públicos os datos actualizados do segundo trimestre do 

ano, resultando para “Pesca e acuicultura”, un total de 14.200 persoas ocupadas, 

un 28 % menos respecto ao mesmo período do 2017. Trátase do valor máis baixo 

desde que existen datos rexistrados da EPA, que comezou no terceiro trimestre 

do ano 2009, onde se rexistraban un total de 23.800 persoas ocupadas no mar.  

 

 

É difícil mirar cara adiante, e pensar na garantía do relevo xeracional na 

actividade. O estudo recente elaborado pola consultora SINERXIA PLUS, 

denominado Enquisa sobre a situación sociolaboral  e de contratación no sector 

da pesca en Galicia, céntrase precisamente sobre esta cuestión e recolle o 

incremento das contratacións de persoas estranxeiras no mar. Así conclúe que, 

ante a dificultade para contratar persoas galegas, un de cada dous  armadores 

recoñecen que máis da metade do seu persoal está formado por persoas 

estranxeiras.   

 

 

Isto é unha realidade que temos en Galicia, resultado das políticas dun goberno, 

no que o PP hai moito tempo que abandonou o sector. Un goberno que no ano 

2017 executou unicamente un 37 % do programa 723A-Competitividade e 

mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura. 
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Desde  o Grupo Socialista cremos que o Goberno debe analizar as causas do 

descenso constante no número de persoas ocupadas, para establecer unha 

proposta firme, de longo alcance, deixando a un lado as abordaxes ideolóxicas ou 

partidarias, e centrarse en obxectivos e instrumentos operativos que xeren 

acordos, os máximos posibles. É preciso comprometerse con medidas concretas e 

calendarizadas, con dotación de recursos e coa execución deles. 

 

 

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

 

 

1ª) Que valoración fai o Goberno galego dos datos publicados pola EPA en canto 

ao sector pesqueiro, que para o ano 2018  alcanzan os valores máis baixos desde 

que se elabora a enquisa? 

 

 

2ª) Que valoración fai o Goberno galego da dramática tendencia que amosan os 

datos da EPA? 

 

 

3ª) Vai levar a cabo o Goberno galego algún tipo de medida para reverter esta 

situación, en caso positivo, cales e en que prazo? 

 

 

4ª) Considera que unhas execucións de unicamente un 37 % no ano 2017 no 

programa 723A Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e 

da acuicultura, ten algunha relación cos pésimos resultados que amosa a EPA do 

primeiro e segundo trimestre de 2018 en relación cos mesmos períodos do ano 

2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2018 

 

 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 02/08/2018 09:52:27 
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Julio Torrado Quintela na data 02/08/2018 09:52:39 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

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

súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

 

O 23 de novembro de 2016, o Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo ditou a 

sentenza n.º 389 contra unha Resolución da Dirección Xeral de Política Social 

(do 23 de novembro de 2015) na que se informaba a unha persoa perceptora de 

RISGA de que dispuña de 6 meses de prazo para constituír un fogar 

independente e que no caso contrario se procedería a retirarlle a RISGA, pois 

compartía domicilio con outra persoa perceptora. Ante esta situación, a persoa 

reclamou para pedir que se anulara dita resolución, reclamación á que dá a razón 

o Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo na citada sentenza. 

 

Así, a sentenza recoñece a RISGA como dereito subxectivo que é (artigo 6.2. da 

Lei de Inclusión Social), pero que non queda especificamente claro no artigo 11 

de dita lei; ademais, a sentenza vén a cuestionar o criterio da Xunta de equiparar 

domicilio a unidade familiar, a pesares de ser coñecedora de que, en moitos 

casos, nunha mesma vivenda conviven, por razóns de aforro económico, varias 

persoas en situación de exclusión social sen relación algunha de parentesco ou 

vínculo por matrimonio. 

 

A sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo é clara no 

sentido de recoñecer que unha persoa perceptora de RISGA pode seguir 

cobrando a prestación ao convivir con outra persoa perceptora, se ambas non 

teñen relación familiar. O ditame destaca que o propio artigo 11 da Lei de 

Inclusión Social define o concepto de unidade de convivencia como “o conxunto 
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de persoas que convivan no mesmo domicilio e manteñan con respecto á persoa 

solicitante un vínculo por matrimonio ou análoga relación estable...”, facendo 

fincapé en que a conxunción “e” obriga a que concorra unha “específica relación 

persoal”, que neste caso non se daba. 

 

Aínda que a sentenza daba a razón á persoa demandante, a Xunta obrigouna a 

mudar de domicilio para poder seguir cobrando a RISGA, denegando a 

reclamación que a persoa presentara. Ao trasladarse de vivenda, a persoa en 

cuestión pasou a pagar 280 € polo alugueiro, fronte aos 149 € que pagaba na 

vivenda anterior.  

 

Ante esta situación, a persoa á que se lle obrigou a mudar de vivenda presentou 

unha nova reclamación, solicitando á Xunta unha indemnización por prexuízos 

económicos, danos físicos (cervicalxia dorsal que precisou rehabilitación) e 

morais (agravamento do trastorno depresivo que padecía a demandante) 

ocasionados pola obrigación de cambiar de casa, reclamación que atendeu o 

Xulgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo, tendo a Xunta que aboar 

3.017 € á demandante. 

 

O ditame do Xulgado declara que a Xunta ten responsabilidade patrimonial no 

caso, pois a súa decisión orixinou danos e prexuízos á demandante,  “que non tiña 

o deber xurídico de soportalos”.  

 

Polo exposto, a Deputada que subscribe pregunta á Xunta: 

 

1. Non considera a Xunta que incorreu nun caso grave de violencia institucional 

contra unha persoa vulnerable? 
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2. Vai a Xunta garantir que se aplique o sentido e interpretación da sentenza 

nº389 que o Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo ditou o 23 de novembro 

de 2016 contra unha Resolución da Dirección Xeral de Política Social da Xunta, 

blindando o dereito a que as persoas que conviven poidan percibir RISGA 

simultaneamente se non teñen “vínculos por matrimonio ou relación estable”? 

 

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 02/08/2018 09:45:09 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

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

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

Nos últimos tempos sucedéronse conflitos sociais polos proxectos de instalacións 

de valorización ou vertedoiros de residuos industriais en varios lugares de Galiza 

como en Santa Icía, Arteixo, Lousame, Teo ou Coristanco, e pola xestión de 

vertedoiros existentes pola súa afección medioambiental e social. 

No Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza indícase unha serie de 

criterios de selección de emprazamentos que se deben de cumprir, pero que non 

se están a cumprir, nomeadamente os criterios para a ubicación das instalacións. 

Entre os criterios sinalados están a calidade das vías de comunicación, os 

accesos, e o feito de que “prioritariamente” as instalacións de valorización de 

residuos se situaran preferentemente en solo industrial. 

Só de non ser posible a implantación nun solo industrial próximo aos centros 

produtores serán autorizables noutras categorías de solo. 

A realidade é que as empresas están a buscar prioritariamente emprazamentos en 

terreos clasificados como solo rústico na maioría dos casos, polas vantaxes 

económicas que iso supón, deixando de lado os criterios ambientais e de afección 

á vida das persoas. 
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O primeiro principio reitor que se sinala no PRIG é a protección da saúde 

humana e o medio, principio fundamental, que pretende garantir a non xeración 

de riscos para auga , o aire, ou o solo, nin para a fauna e a flora, non se causarán 

incomodidades por ruído ou olores e tampouco se atentará contra paisaxes nin 

lugares de interese legalmente protexidos. 

Na diagnose da situación actual do plan xa se sinalaba que en Galiza hai 

suficiente capacidade de tratamento para a actual produción de residuos, que 

xunto co obxectivo de reducir a súa produción no futuro debe de facernos chegar 

á conclusión de que a política a desenvolver debe de ser moi restritiva na 

selección da ubicación das instalacións de valorización ou eliminación de 

residuos industriais. 

Nunca debe de primar o interese económico da empresa diante da necesidade de 

conservación dos valores ambientais ou da saúde das persoas. 

Por todo isto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1) Ten previsto o Goberno galego promover as modificacións lexislativas e 

normativas necesarias para que no procedemento de avaliación para a 

implantación de todas as instalacións de tratamento de residuos industriais sexa 

obrigatorio o trámite de avaliación ambiental integrada ordinaria? 

 

2) Considera oportuno modificar a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia, para garantir que só excepcionalmente e de forma motivada se poidan 

implantar este tipo de instalacións en solo rústico de protección ordinaria, 

fixando a prohibición no solo rústico de especial protección?  
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3) Vai a Xunta de Galiza a revisar os Plans de Xestión de Residuos de Galicia 

incluíndo unha serie de medidas vinculantes para determinar a idoneidade das 

ubicacións das plantas de tratamento de residuos industriais?  

 

 Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sanchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 02/08/2018 10:26:29 

 

Marcos Cal Ogando na data 02/08/2018 10:26:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

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

 

En numerosas ocasións temos denunciado a opacidade tanto económica como 

organizativa das entidades vinculadas ao Servizo Galego de Saúde, partida 

emenda ano tras ano nos orzamentos, entendendo que deberían ser asumidos 

progresivamente polo sistema público.  

No último informe de fiscalización do Consello de Contas, este reitera 

novamente a opacidade tanto das axencias como das fundacións, considerando 

óptima a súa integración no sistema público. Unha política totalmente contraria a 

que está a realizar a Xunta de Galicia, creando novos entes de estruturas 

empresariais.  

Destaca o Consello de contas no seu informe, que no caso por exemplo de 

axencias como a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento ou a Axencia 

Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, non foron facilitados os documentos 

necesarios para a súa fiscalización, tales como as encomendas de xestión ou os 

contratos que regulan a relación destes entes coa Consellería.  

As portas xiratorias creadas a través de estruturas clientelares que soporta estas 

axencias, son de sobra coñecidas no caso de Galaria, no que a ex conselleira de 

sanidade cesada, Rocío Mosquera, rematou por ser a xestora dos propios 

contratos que asinaba como conselleira. Neste caso en concreto, o Consello de 

Contas observa que as prestacións encomendadas a dita entidade, figuran nun 

contrato-programa mediante asignación de importes globais dos que non é 
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posible recoñecer a estrutura de costes que xustifiquen os valores asociados a 

cada servizo.  

En conclusións do propio organismo, estas axencias e fundacións, deberían ser 

integradas no sistema público e dar rendición das súas contas, xa que se 

configuran mediante contratos de xestión obsoletos.  

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª  

- Ten pensando a Xunta de Galicia levar a cabo as recomendacións 

realizadas polo Consello de Contas no Informe de fiscalización?  

- Cal é o motivo de non ter facilitado os documentos relacionados coas 

encomendas de xestión e contratos que regulan a relación destas coa 

Consellería?  

- Por que insiste a Xunta de Galicia na creación destes entes en lugar de 

integralos no sistema público?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:01:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

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

 

Os datos e as conclusión do informe de fiscalización do Consello de Contas en 

relación á farmacia hospitalaria durante os exercicios de 2014 a 2016, resulta moi 

preocupante, non só en relación ao aumento progresivo do mesmo na totalidade 

de gasto que representa, si non especialmente, en relación aos procedementos de 

adquisición e a estrutura orzamentaria, caracterizados por unha gran opacidade. 

En relación á estrutura orzamentaria, esta non permite coñecer os diferentes 

compoñentes do gasto farmacéutico, que durante o debate orzamentario no 

Parlamento, tampouco é explicado cando se pregunta por este extremo, situación 

que impide analizar os aspectos tanto cuantitativos como cualitativos do mesmo.  

Respecto á adquisición de medicamentos, as compras directas de produtos 

farmacéuticos representan un 96%, circunstancias que dificultan a aplicación dos 

trámites previstos na normativa reguladora dos contratos do sector público, 

concluíndo o propio Consello, que o sistema empregado, “non aporta 

transparencia nin garante o mantemento dos prezos nin do resto del condicións 

de subministro”, carecendo ademais dunha sistematización da documentación e 

incorrendo con frecuencia nunha fragmentación das compras referidas a un 

mesmo obxecto contractual. 

En definitiva, son varias as recomendacións que se realizan para a mellora dun 

servizo que supón unha parte moi importante do orzamento en materia sanitaria e 
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que ademais atopase altamente influenciada e dependente dun dos maiores 

grupos de presión como é o das multinacionais farmacéuticas.  

 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª  

- Cales son as medidas que vai a levar a cabo o Goberno para aplicar as 

recomendacións do informe?  

- Por que non se están a respectar os procedementos legalmente 

establecidos pola normativa en materia de contratación pública para a 

adquisición dos medicamentos?  

- Ten estudiado o Goberno medidas para obter melloras na eficacia das 

adquisicións?  

- Ten pensado o Goberno realizar investimento público en I+D+i para non 

ter que depender totalmente das grandes multinacionais?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:12:43 

 

114205



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 3.ª.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do Goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza é máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político; feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

máis baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a máis reducida dende o 2005 (53%), hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social creceron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0.9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra o debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o Emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistrados en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

- Que vai facer o Goberno galego para equilibrar o peso en termos de 

emprego dos diversos sectores económicos de Galicia? 

  

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:13:32 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:13:42 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:13:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 3.ª.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do Goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza é máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político; feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

máis baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a máis reducida dende o 2005 (53%), hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social creceron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0.9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra o debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o Emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistrados en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

- Que vai facer o Goberno galego para reducir a rotación e a temporalidade 

do mercado laboral galego e incrementar o peso dos salarios sobre o 

conxunto da renda? 

  

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:15:00 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:15:08 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:15:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 3.ª.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza e máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político, feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

mais baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a mais reducida dende o 2005 (53%) , hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social medraron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0,9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra a debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistradas en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, e 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

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

Pregunta:   

 

- Que valoración fai o Goberno sobre o retroceso en termos de converxencia 

nas cifras de desemprego, temporalidade e outros indicadores  do mercado 

laboral, sobre o conxunto do Estado? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

   Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:17:32 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:17:40 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:17:47 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 3.ª.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do Goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza é máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político; feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

máis baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a máis reducida dende o 2005 (53%), hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social creceron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0.9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra o debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o Emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistrados en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

1.ª) Considera adecuado o Goberno galego que o 80% do emprego creado en 

Galicia no 2017 sexa no sector servicios? 

 

2.ª) Como valora o Goberno galego a redución do peso relativo dos salarios na 

renda? 

  

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

   Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:15:44 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:15:54 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:16:08 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Julia Torregrosa Sañudo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 3.ª.  

 

O Consello Económico e Social de Galicia vén de presentar a Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia no 2017, o conxunto de datos e 

conclusión que arroxa este documento reflicte a confirmación da anomalía galega 

en termos de mercado de traballo e relacións laborais, con elementos dramáticos 

que necesitan dunha fonda reflexión por parte do Goberno para modificar as 

políticas que teñen levado ao país a esta situación. 

Así cando se reflicte que o noso PIB é hoxe maior que no 2008, o reparto da 

riqueza é máis desigual e inxusto provocando situacións extremas que se poden 

converter en crónicas se non se actúa dende o ámbito político; feito que parece 

demostrar que a crise foi utilizada polos poderes económicos e políticos para 

modificar o estado social de forma brusca e despótica.  

Algúns datos que reflicte a memoria demostran a inxusta situación provocada en 

termos sociais e de mercado laboral.  

-  Durante o segundo trimestre do 2017 o PIB real de Galicia supera o nivel 

anterior á crise, pero a ocupación media en termos de postos de traballo 

equivalente situouse no 2017 no 84% do emprego equivalente existente no 2008. 

- A participación dos asalariados na renda do país sitúase no 42,7%, a porcentaxe 

máis baixa dende o comezo da serie estatística 1995. Esta situación onde a 
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remuneración dos asalariados reduce o seu peso relativo no PIB a un proceso de 

incremento da desigualdade e unha distribución pouco equitativa da riqueza.  

- A participación dos salarios na renda era do 47,3% no 2008 e do 42,7% no 

2017. 

- A poboación activa galega é a máis reducida dende o 2005 (53%), hoxe é do 

53,3%. 

- As afiliacións á Seguridade Social creceron en Galicia ao respecto do 2016, 

acadando as 977.693 persoas, un incremento do 2,1% interanual, pero moi 

inferior ao incremento medio do Estado que foi do 3,5% 

- No 2017 Galicia perdeu un 0.9% de afiliación no réxime de autónomos. 

- Outra anomalía laboral, que demostra o debilidade e pouca firmeza no noso 

mercado laboral é que do 20.000 novas afiliacións 16.000 son do sector servizos. 

Mentres os afiliados ao sector industrial foron de 140.000 un 20% menos que no 

2008. 

- A poboación ocupada crece en Galicia un 1,2% fronte ao 2,3% do ano anterior, 

prodúcese unha clara ralentización, e 1,4 puntos menos que no resto do Estado 

(2,6%). 

- A estratexia para o Emprego Europa 2020 identifica co obxectivo fundamental 

acadar unha taxa de emprego da poboación comprendida entre o 20 e os 64 anos 

do 75%, a media da Unión Europea dos 28 está no 2017 no 72,1%, no Estado no 

65,5% e en Galicia no 64,7%.  

- O 92% dos contratos asinados en Galicia no 2017 son temporais. O 35,4% 

destes contratos teñen duración inferior a unha semana.  

- o número de persoas ocupadas a tempo completo crece en Galicia un 1,4% 

fronte ao 2,9% do conxunto do Estado.  
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A altísima temporalidade e a rotación dos contratos impiden acadar condicións 

laborais dignas á clase traballadora galega.  

- O paro rexistrado en Galicia no 2017, datos EPA, é de 195.600 persoas,  sitúase 

nun 72% por riba do dato do ano 2008 (113.600). O descenso do paro rexistrado 

interanual foi do 9,2% fronte ao 12,6%. 

- O 38,3% das persoas desempregadas rexistrados en Galicia teñen máis de 45 

anos, case 75.000 no 2017, 21.100 teñen máis de 55 anos. 

- o 41,1% das persoas desempregadas levan máis de dous anos na busca de 

emprego, fronte ao 38,4% do conxunto do Estado.  

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

- Cree que esta situación ten a ver co elevado índice de temporalidade do 

mercado laboral galego? 

  

 Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/08/2018 13:16:37 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/08/2018 13:16:46 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2018 13:17:03 
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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 

 

Na publicación do último informe de fiscalización do Consello de Contas á 

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, seguen a aparecer as mesmas eivas 

detectadas en anos anteriores, que lonxe de ser corrixidas e aplicadas as 

recomendacións do Consello, van a peor.  

Este é o caso da actividade concertada, que pese ás mentiras que constantemente 

traslada o Goberno en relación á redución do gasto nesta partida, o Consello de 

Contas conclúe, que o gasto orzamentario no 2016, incrementouse en 225,519 

millóns de euros respecto ao exercicio anterior.  

O incremento das partidas, ten máis gravidade, cando é analizado conxuntamente 

co carácter estrutural da privatización, extremo totalmente contrario ao 

imperativo legal e que constantemente o Consello de Contas destaca nos seus 

informes, cunha especial mención ao que denomina “concerto singular con 

Povisa” que representa un 39% do total do gasto da actividade concertada.  

Nesta lexislatura, estamos asistindo a novas privatizacións directas de servizos 

sanitarios, como é o caso do convenio marco no CHUAC, que supón un novo 

ataque á Sanidade Pública en beneficio do negocio á privada.  

Por todo o anterior este Grupo Parlamentario presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª:  
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- Cal é o motivos polo que non se levan a cabo as recomendacións realizas ano 

tras ano nos informes de fiscalización do Consello de Contas?  

 

- Cal é a consideración que fai o Goberno do recollido no informe?  

 

- Por que se están a aplicar de xeito estrutural os concertos coa privada? 

  

- Cales son os argumentos do Goberno para xustificar o aumento da privatización 

de servizos sanitarios?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:34:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Maria Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020 elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral da Igualdade, dependente 

da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Nesta iniciativa indícase que se trata de inverter a tendencia existente nos últimos 

anos, nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e dos 

estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos. 

 

Inspirado en catro principios (transversalidade, sociedade igualitaria, Obxectivo 

“violencia 0 nas aulas e na sociedade” e inclusión e integración da diversidade) , 

establece seis eixes: 

  

1º)  Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas 

dinámicas educativas. 

 

2º)  Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo 

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, 

desde a liberdade e diversidade de opcións. 

 

3º)  Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir 

que a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa 

diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero, 

lingüística,…). 

 

4º) Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables 

e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de 

xénero, sexual, e afectiva. 

 

5º) Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no 

exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que 

sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para 

todos os membros da comunidade. 
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6º)  Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de 

xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con 

especial atención á prevención e compensación de situacións de discriminación 

múltiple. 

 

Cada un destes eixes ten asociados unha serie de obxectivos que se acadan con 

medidas: son 27 as que prevé o plan, algunha das cales aplícase a varios 

obxectivos. 

 

Como é lóxico, prevese un sistema de seguimento e avaliación a través dun 

sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas 

que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de 

identificar aqueles aspectos nos que é necesario incidir para acadar unha 

educación igualitaria. 

 

Este Grupo Parlamentario presentou diversas iniciativas para coñecer a 

avaliación do plan no seu primeiro curso de implantación (2016-2017) que, no 

caso da proposición non de lei en pleno, foi rexeitada pola maioría absoluta do 

Partido Popular, co incoherente argumento de que a avaliación se realizaría ao 

remate do plan, eliminado deste xeito a necesidade da máis que acreditada 

conveniencia de levar a cabo a avaliación de implementación como procede en 

calquera política pública. 

 

Considerando que o horizonte temporal que comprende a vixencia deste I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia son os cursos 

académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que, aos efectos 

que nos ocupan, son dous cursos completos os que leva implementándose o plan 

(á metade da súa duración). Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan 

as seguintes preguntas: 

 

1ª) Realizouse a valoración dos indicadores previstos neste I Plan de actuacións 

para a igualdade nos centros educativos de Galicia correspondente aos cursos 

2016-2017 e 2017-2018? 

 

2ª) Se non se realizou, cal é a causa? 

 

3ª) Se se realizou, que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria dos valores obtidos? 

 

4ª) Poñen en evidencia os resultados observados a necesidade de incidir nalgunha 

das medidas previstas no Plan ou de incluír algunha nova? 
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5ª) Estímase necesario dedicar esforzos adicionais (persoais, económicos ou 

doutro tipo) para acadar os obxectivos do plan no remate do curso 2019-2020? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/08/2018 13:40:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/08/2018 13:40:47 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do 

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

oral en Comisión, relativa ao peche de escolas unitarias e aulas no rural. 

 

Fai tempo que o Partido Popular decidiu desmantelar a educación guiado polo 

convencemento de que se trata dun gasto e non dun investimento necesaria no 

futuro da xente moza e do propio país.  

 

O ano pasado, o Goberno da Xunta pechou varios centros en O Porriño, 

Ribadavia, As Pontes e Outes, confiando en que a calma chicha do verán ocultase 

o seu novo recorte á ensinanza. Non foi así. O conxunto da comunidade 

educativa opúxose á súa decisión por considerala unha nova agresión á educación 

pública. Porén, isto non impediu que a Consellería de Educación, comandada por 

Román Rodríguez, fulminase finalmente os centros, estafando ás familias –que 

xa decidirán un lugar de estudo para os seus fillos/as– e vulnerando os dereitos 

laborais do profesorado –que non souberon ata o último momento que tiñan que 

cambiar de destino–. 

 

Agora, o Partido Popular acomete un novo recorte á educación pública, atacando 

ao elo más feble da cadea: as escolas unitarias cuxo cometido é o de garantir 

unha formación próxima e de calidade aos rapaces e rapazas que habitan espazos 

baleirados polo desleixo do Goberno.  

 

A Consellería de Educación resolveu pechar a Escola de Educación Infantil de 

Apeadeiro, no concello coruñés de Cambre, e a de Solbeira, en Paderme de 
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Allariz, Ourense, alegando que non contan cun número suficiente de alumnos, xa 

que en cada un dos centros so hai matriculados tres rapaces e rapazas. A 

Consellería decidiu, así mesmo, suprimir 74 unidades en centros escolares de 

educación infantil, primaria e especial, e anular 19 clases que foran habilitadas 

para afrontar subidas do número de alumnos.  

 

O peche das escolas unitarias reviste especial gravidade porque contribúe a 

precarizar, aínda máis, os servizos públicos aos que ten acceso a cidadanía, 

dificultando que esta poida desenvolver proxectos de futuro e comprometendo a 

posibilidade de fixar ao territorio a nosa cada vez máis minguante poboación. O 

peche das escolas unitarias non afecta só a seis rapaces e rapazas; non afecta só 

as súas familias, que terán que buscar novas maneiras de organizar as súas 

rutinas; afecta ao modelo de país que queremos. Ao recortar en educación, o 

Partido Popular compromete o futuro do noso territorio e insiste na expulsión das 

novas xeracións. Isto é algo que non nos podemos permitir.  

 

Vimos de coñecer que a natalidade en Galicia acadou mínimos históricos o 

pasado ano. Os 18.312 nacementos do ano pasado supoñen a cifra máis baixa 

dende que existe rexistros históricos. O número descendeu un 4% respecto do 

exercicio anterior. Fronte a isto, contabilizáronse un total de 31.600 defuncións.  

 

Os nacementos concéntranse sobre todo nos concellos próximos ás capitais e 

principais cidades do eixo atlántico, o que significa que o interior rural de Galicia 

continúa esmorecendo. Mentres que en Pontevedra e A Coruña houbo, 

respectivamente, 6.876 e 7.689 nacementos, en Ourense e Lugo só se produciron 

1.683 e 2.064 partos.  

 

Isto non sucede por casualidade. Galicia mingua porque as políticas do Partido 

Popular son incapaces de garantirlles ás familias as condicións mínimas para 
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asentarse e gozar dunha vida digna. Para reverter o devalo demográfico é 

prioritario investir nos servizos públicos, e, moi especialmente, na educación. 

Ningunha parella vai decantarse por formar unha familia se non ten xeito de 

educar as súas crianzas sen que iso desbarate por completo as súas vidas.  

 

É por iso que, mentres haxa rapaces e rapazas, ningunha escola unitaria debería 

pechar, xa que ademais de cumprir a función educativa que lles corresponde, 

reforzan a continuidade da poboación local. Se unha parella sabe que vai ter 

asegurada a educación dos seus fillos e fillas na contorna próxima, é moito máis 

probable que se decante por permanecer no lugar que se o acceso á educación 

pública depende de se o resto da veciñanza decide formar familias no mesmo 

período.  

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión: 

 

 Como estima a Xunta de Galicia que pode afectar o peche das escolas 

unitarias á fixación da poboación?  

 E a natalidade? Pensa que o recorte de servizos é compatible con facer 

atractivo o noso territorio para a xente moza? 

  Cre que é posible que a xente nova emigrada retorne á nosa terra para 

formar as súas familias cando é posible que nas súas vilas de orixe non 

teña acceso á educación que precisan as súas crianzas?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luca Chao Pérez 

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

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2018 14:26:42 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2018 14:26:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Luis Manuel Álvarez Martínez e María 

Concepción Burgo López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

Os centros escolares CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, CEIP 

Bergantiños e CEIP Gándara Sofán de Carballo e os CEIP Joaquín Rodríguez 

Otero e CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños atópanse no denominado 

como Lote 3 da adxudicación de comedores escolares. 

 

 

O dito servizo foi adxudicado á empresa General de Servicios y Contratas 

Reunidas, SA (GESCOR), que elabora os menús para estes cinco centros na 

cociña do CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro, un total de 342 menús, dos 

que 67 menús son para servir e consumir no mesmo centro escolar e os outros 

275 para transportar, servir e consumir nos outros catro centros. 

 

 

Durante este curso escolar houbo varias deficiencias no servizo que foron 

detectadas e comunicadas á empresa, sendo a maioría delas corrixidas, 

persistindo algunhas que se consideran de moita importancia: 

 

 

Falta de pago a provedores da zona, na súa maioría pequenas empresas, que non 

teñen capacidade para manter retrasos no cobro das facturas, algunhas de máis de 

catro meses. 

 

 

A facturación do servizo de comedor aos pais e nais non se realizou 

mensualmente, acumulándose no último período seis meses, o que supuxo un 

inconveniente importante para as familias que tiveron que aboar por xunto estes 

recibos. 

 

 

Os pais e as nais deste centro escolar manifestaron a súa conformidade cos 

menús que se proporcionan, así como coa cantidade de comida por menú. Non 

obstante, solicitan que se muden algunhas prácticas habituais como que os menús 

aprobados pola Consellería contemplen o feito de non repetir na mesma semana 
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ingredientes concretos, como arroces …, que no presente curso resultaron 

excesivamente insistentes, así como menús moi pouco atractivos para os nenos e 

nenas dos nosos centros galegos (salmorexo, salmonetes) que poden ser 

substituídos, con facilidade, por outros menús. 

 

 

Á vista destes datos, e tendo en conta que dentro dun mes comeza o novo curso 

escolar e, polo tanto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Ten coñecemento destes feitos a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria? 

 

 

2ª) No caso de coñecelos, ten feita algunha xestión para que fosen corrixidos na 

maior brevidade posible? 

 

 

3ª) Vai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  adaptar 

os menús para que sexan máis atractivos para os nosos cativos, sen minguar a súa 

calidade nutricional? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 09:23:53 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/08/2018 09:24:01 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/08/2018 09:24:10 
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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. 

 

 

Nas últimas semanas veñen publicándose novas sobre a problemática existente 

no CPI Ramón Piñeiro no concello de Láncara (Lugo), que apuntan á existencia 

de discrepancias sobre a correcta aplicación da normativa que regula o 

procedemento que debe seguirse para a modificación da xornada lectiva nos 

centros desta Comunidade Autónoma. 

 

 

Como sabemos, o procedemento está regulado na Orde do 29 de maio de 2008 

pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en 

sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de 

educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos 

integrados, centros de educación especial e centros privados concertados (DOG 

do 6 de xuño de 2008), no que se establecen os tipos de xornada única de mañá e 

a denominada mixta. 

 

 

Segundo se deduce das novas publicadas, o CPI Ramón Piñeiro adoptaría a partir 

do curso 2018/2019 unha xornada mixta. A require, segundo se establece na 

Orde antes citada o seguinte: 

 

 

1. Acordo do consello escolar, por maioría dos tres quintos dos seus membros.  

 

 

2. Acordo do claustro de profesores e profesoras, por maioría dos tres quintos dos 

seus membros.  

 

 

3. Informe favorable do servizo de transportes da delegación provincial (hoxe 

servizo de recursos educativos complementarios da xefatura territorial 

correspondente), conforme o previsto na epígrafe sétima desta orde, cando o 

centro docente teña trasporte escolar; é dicir un informe referido á viabilidade ou 

non do horario proposto polo centro solicitante, en relación cos servizos 

complementarios de transporte e comedor, que será favorable cando a 
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modificación horaria proposta polo centro non supoña incremento de custo tanto 

do transporte como do comedor escolar.  

 

 

4. Acordo favorable da maioría absoluta do total do censo das nais, pais ou 

titores legais do alumnado. Para os efectos de establecer o total do censo 

computaranse o pai ou a nai ou un dos titores legais do alumnado da etapa en que 

se pretende cambiar a xornada.  

 

 

5.  Plan específico de actividades extraescolares.  

 

 

Ante a situación exposta nos medios de comunicación, concordante coa 

información trasladada a este Grupo Parlamentario por un colectivo de nais e 

pais do centro, e coa finalidade de clarificar a situación o deputado e a deputada 

que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 
 

1ª) En que datas e con que resultados se levaron a cabo as reunións do Consello 

Escolar e Claustro de Profesores previstos nos puntos 1 e 2 antes citados, e en 

que datas foron convocadas esas reunións? 

 

 

2ª) Cal é o sentido do informe do servizo de recursos educativos 

complementarios e en que data foi emitido? 

 

 

3ª) Cal foi o resultado do acordo dos pais ao que fai referencia o punto 4 antes 

citado e en que data se levou a cabo esa consulta? 

 

 

4ª) En que data foi realizada a solicitude do centro para a modificación da 

xornada? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/08/2018 13:43:56 
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Maria de la Concepción Burgo López na data 02/08/2018 13:44:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Fai tan só un día, que a cadea francesa de supermercados, Carrefour, 

vén de retirar unha campaña  que xa difundira nestes días en varios 

establecementos de Arxentina e  con motivo do 'Día do Neno'. 

 

Unha campaña na que nun mesmo cartel aparece un neno xogando cun 

tele dirixido, e unha nena cunha cociña de xoguete de color rosa. A 

maiores a lenda que acompaña as imaxes relaciona ao neno coa “C, de 

campión”, e a nena coa “C, de cociñeira”. 

 

Esta campaña tense coñecido internacionalmente e desatado as 

protestas desde moitas partes do mundo, polo claro mensaxe sexista e 

de fomento dos estereotipos. 

 

Na propia Comisión para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres do 

Parlamento de Galicia, tense manifestado en diversas ocasións e por 

parte de moitas e moitas das persoas ponentes, do importante que é 

traballar desde a educación para mudar a transmisión dos estereotipos 

entre homes e mulleres. E esta campaña vén a demostrar que a 

publicidade e empresas teñen un papel tamén fundamental na 

transmisión destes estereotipos. Unha responsabilidade social que non 

poden obviar. O interese de incrementar as ventas, en definitiva, o 

económico, non pode estar por riba da defensa dun dereito tan 

fundamental como é o de igualdade. 

 

Por iso parece fundamental a defensa que a administración, no seu 

papel de velar polo cumprimento dos dereitos e deberes, ten que 

exercer. 
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A nivel internacional a empresa francesa xa ten pedido desculpas, 

alegando a un erro, o caso da campaña levada a cabo en Arxentina. 

 

A empresa  Carrefour e a Xunta de Galicia veñen de asinar un convenio 

de colaboración o pasado mes de maio, no que a cadea de 

supermercados adhírese ó programa de axudas que a Xunta de Galicia 

pon a disposición das familias galegas titulares da Tarxeta Benvida. 

 

Coñecedores de que a polémica campaña ten acontecido noutro país, 

pero sabendo que si teñen acontecido casos similares con moitas 

empresas no ámbito nacional ou autonómico, o Grupo Parlamentario 

Socialista considera  apropiado reflexionar sobre cales son as cautelas e 

vixilancia da Administración galega neste tipo de casos. 

 

No Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción 

da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas 

políticas de emprego, se establece, no seu artigo 21,  a Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade. Esta marca é un distintivo a través do cal a 

Xunta de Galicia recoñece a aquelas empresas que destacan na 

aplicación das políticas sustentadas no impulso do principio de 

igualdade. No artigo 23 se valoran os parámetros de cumprimento de 

igualdade dunha empresa, de cara á consecución da Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade, e no seu punto 5, se valora expresamente a 

publicidade non sexista dos produtos e servicios da empresa, 

correspondendo o 10 á valoración da publicidade como transmisora 

dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos 

homes na sociedade, utilizando linguaxe e imaxes non sexistas, e 

reflectindo axeitadamente a presenza das mulleres nos distintos 

ámbitos.  

 

A realidade é que desde a posta en marcha da lei a Marca Galega de 

Excelencia en Igualdade, o case inexistente número de empresas con 

este distintivo amosa o insuficiente fomento do mesmo e polo tanto do 

impulso á implicación das empresas no cumprimento das leis de 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que tipo de criterios de responsabilidade social e ética 

empresarial emprega a Xunta de Galicia para valorar a 

colaboración e convenios entre a Administración autonómica e as 

empresas? 

2. Considera nalgún caso o desestimento das colaboracións ou 

convenios asinados con empresas no caso de darse circunstancias 

de falla de ética empresarial ou dunha mala praxe dentro do 

ámbito da responsabilidade social? 

3. Estanse a aplicar criterios de perspectiva de xénero e de 

cumprimento da Lei de igualdade na selección das empresas que 

asinan convenios coa Xunta de Galicia? 

4. Que mecanismos ten a Xunta de Galicia para combater as 

prácticas de publicidade sexista ou que alimente os estereotipos 

de xénero?  

5. Cal é a importancia que o Goberno outorga ó fomento da Marca 

Galega de Excelencia en Igualdade? 

6. Que medidas ten levado a cabo nos últimos anos para a súa 

promoción e valorización das propias empresas que teñan 

acadado este distintivo? 

7. Comparte este Goberno a idea de que o traballo  para a conquista 

da igualdade efectiva entre mulleres e homes é unha cuestión 

estrutural e transversal, e que o mundo da empresa é un dos eixos 

fundamentais nos que hai que incidir para a súa consecución? 

8. Como ten traballado a Xunta de Galicia nos últimos anos para o 

fomento das boas prácticas en igualdade nas empresas? 

9. Dende a súa posta en marcha, cantas foron as empresas galegas 

merecedoras da Marca Galega de Excelencia en Igualdade? 

10. Cales foron as empresas e en que ano se lles concedeu? 
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11. Que valoración fai o Goberno galego dese resultado? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 03/08/2018 09:39:18 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/08/2018 09:39:25 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Julia Torregrosa Sañudo, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, 

deputada e deputados do 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 2.ª 

 

 

O dereito á vivenda afronta unha nova ameaza no territorio galego, a burbulla do 

aluguer. Arrendar un piso é cada día máis caro e esixe maiores sacrificios á 

cidadanía, sobre todo nas sete cidades e nas vilas intermedias do eixo atlántico, 

porque é alí onde se concentra a maior actividade económica. A maior tendencia 

ao aluguer débese, en parte, a un cambio de mentalidade provocado pola última 

burbulla inmobiliaria, pero tamén á diminución da capacidade adquisitiva, á 

maior reticencia dos bancos a conceder hipotecas e ao aumento da mobilidade 

laboral derivado da precarización do emprego.  

 

Entre as razóns que explican a subida dos prezos do aluguer, cómpre sinalar a 

diminución do número de inmobles destinados a arrendamento ordinario, xa que 

cada vez son máis os propietarios e propietarias que prefiren alugar as vivendas 

só a turistas a través de plataformas como Airbnb. 

 

No último ano, os alugueres subiron en Galicia preto dun 8%, situándose na 

contorna do 5,7 euros por metro cadrado, unha subida que supera amplamente a 

dos salarios. Segundo o INE, a subida dos alugueres triplica a das nóminas. 

Nalgunhas cidades a situación é aínda peor. En Vigo os alugueres subiron un 
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14%. Na Coruña, o 13%. No resto das cidades, supera o 10%. Pero o crecemento 

dos salarios foi de aproximadamente o 3%.  

 

Así, Vigo é a cidade que sofre os prezos máis altos, con alugueres que, en 

febreiro de este ano, eran de 8,5 euros por metro cadrado. Síguea A Coruña, con 

7,6 euros, Santiago, con 7, Pontevedra, con 5,8, Ourense, con 5,2, e Lugo con 5. 

Fóra das sete cidades atopamos vilas onde a situación e aínda peor, como 

Sanxenxo, onde o prezo dispárase ata os 11 euros por metro cadrado.  

 

A subida dos prezos do aluguer explícase polo aumento da demanda e a 

diminución da oferta. Nos municipios de menos de 20.000 habitantes aínda hai 

pisos dabondo e os prezos permanecen estables, pero nos concellos de entre 

20.000 e 50.000 habitantes a demanda de alugueres disparouse nos último nove 

anos (pasou dun 7,8% a máis dun 14%). O aumento do aluguer foi tan drástico 

que nun so ano pasou de haber 7.000 inmobles dispoñibles a 4.200.  

 

Como resultado do aumento dos prezos, as familias galegas cada vez teñen que 

dedicar unha maior porcentaxe dos seus ingresos a pagar o aluguer. O 36% 

dedica entre o 10% e o 20% do que gaña, pero é que o 25% dedica máis do 30%.  

 

O escenario é complexo pero pode complicarse aínda máis o presenta ano, xa que 

van vencer moitos contratos e os propietarios van ter liberdade para poñelos no 

mercado tras revisar os prezos á alza.  

 

A subida do prezo dos alugueres non afecta só aos residentes, senón que 

compromete tamén a continuidade do comercio tradicional. Por unha banda, a 

contía das novas rendas diminúe a capacidade adquisitiva de moitas familias. Por 

outra, as novas dinámicas de turismo e xentrificación están modificando tanto os 

obxectos como os modos de consumo.  
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Así, moitas tendas estanse vendo na obriga de botar o peche e no seu lugar están 

aparecendo franquías. O comercio local e de proximidade está sendo desprazado 

pola presión das grandes compañías.  

 

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión: 

 

 Que impacto estima a Xunta de Galicia que está tendo a subida dos prezos 

do aluguer no comercio tradicional? 

  Asume que a subida dos alugueres prexudica ao comercio local e de 

proximidade?  

 Pensa facer algo para protexelo fronte ao empuxe das multinacionais?  

 

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

    Antón Sánchez García 

    Marcos Cal Ogando 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia,  ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, coa 

finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da Comunidade 

Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e capacidade de cooperación 

con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime 

financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de 

outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O Consello de Contas de 

Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das contas do sector público autonómico 

galego, ocupa unha posición especialmente relevante no tecido institucional da Comunidade 

Autónoma. Creado no propio Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, 

desenvolvido por unha das primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de Contas se 

puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento da sociedade galega pola 

súa continuada contribución, a través dos sucesivos informes presentados ao Parlamento, á 

mellora da xestión dos recursos públicos administrados polo sector público autonómico”. 
 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de Contas, como 

órgano de fiscalización externa das contas e da xestión económico-financeira e contable, 

exercerá a súa función en relación coa execución dos programas de ingresos e gastos do sector 

público da Comunidade Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
 

 

No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os que se 

inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia do 

ano 2016. 

 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das recomendacións 

feitas ano tras ano sobre liquidación e xestión orzamentaria:  
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“3.5. As necesidades atendidas co Fondo de continxencia deben responder estritamente ao 

carácter de imprevistas e non discrecionais, como esixe a LOEOSF. Con esta finalidade, sería 

recomendable determinar normativamente os supostos de aplicación e a súa dotación anual”. 

 

 

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

 

 

1ª)  Cales son os motivos polos que o Goberno galego non ten corrixido esta deficiencia 

que pon de manifesto ano tras ano o Consello de Contas? 

 

 

2ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado da 

recomendación do Consello de Contas en canto ao emprego do Fondo de Continxencia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 13:28:16 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 13:28:23 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 13:28:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, coa 

finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da Comunidade 

Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e capacidade de cooperación 

con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime 

financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de 

outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O Consello de Contas de 

Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das contas do sector público 

autonómico galego, ocupa unha posición especialmente relevante no tecido institucional 

da Comunidade Autónoma. Creado no propio Estatuto de autonomía de Galicia, no seu 

artigo 53.2, desenvolvido por unha das primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 

6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o 

Consello de Contas se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido 

recoñecemento da sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos 

sucesivos informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos 

públicos administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de Contas, como 

órgano de fiscalización externa das contas e da xestión económico-financeira e 

contable, exercerá a súa función en relación coa execución dos programas de ingresos 

e gastos do sector público da Comunidade Autónoma e asesorará o Parlamento de 

Galicia en materia económico-financeira”. 

 

 

Neste mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os que se 

inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia do 

ano 2016. 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas manifesta literalmente:  
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“RECOMENDACIÓNS 

 

III.1. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS DO INFORME DO EXERCICIO 

2015 

 

3.1. En relación coas medidas adoptadas pola Comunidade Autónoma para o 

cumprimento das recomendacións formuladas no Informe de fiscalización do exercicio 

2015, ponse de manifesto que, en xeral, non se apreciaron avances salientables, polo 

que, á vista do seu insuficiente grao de implantación, van ser reiteradas no presente 

informe. 

 

Á vista desta recomendación reiterada polo Consello de Contas ano tras ano nos 

informes de fiscalización da Conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a 

deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado por parte da 

Xunta de Galicia das recomendacións do Consello de Contas? 

 

 

2ª) Entende o Goberno galego que o Consello de Contas é un mero emisor de informes 

sen que as recomendacións plasmadas nos ditos informes teñan ningunha repercusión na 

xestión da Xunta de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 13:42:30 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 13:42:38 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 13:42:50 
 

114251



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín 

Losada Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 3ª. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, 

coa finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da 

Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e 

capacidade de cooperación con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da 

Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de 

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O 

Consello de Contas de Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das 

contas do sector público autonómico galego, ocupa unha posición especialmente 

relevante no tecido institucional da Comunidade Autónoma. Creado no propio 

Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das 

primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de Contas 

se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento da 

sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos sucesivos 

informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos 

administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de 

Contas, como órgano de fiscalización externa das contas e da xestión 

económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa 

execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade 

Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
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No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os 

que se inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma 

de Galicia do ano 2016. 

 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das 

recomendacións feitas ano tras ano:  

 

“III.2. RECOMENDACIÓNS 

 

Presentación da información contable 

 

3.2. Faise necesario que por parte da Administración se aborde con urxencia 

unha reforma e actualización do marco normativo en materia económica, 

orzamentaria e contable, que inclúa a delimitación das entidades que integran o 

perímetro orzamentario e da Conta Xeral, a formación da Conta Xeral da 

Comunidade Autónoma, e a regulación dos procesos de consolidación das 

contas destas entidades; e tamén a aprobación dun novo Plan de contabilidade 

pública da Comunidade Autónoma que cumpra co proceso de harmonización 

contable 

 

 

No marco destas modificacións normativas, sería aconsellable incorporar a 

destinada ao adianto do prazo da rendición da Conta Xeral. 

 

 

3.3. En aras ao cumprimento do principio de transparencia da actividade 

pública, recoméndase unha revisión profunda da memoria da Conta Xeral, 

incorporando información sobre todos aqueles aspectos previstos na normativa 

de aprobación, e en especial: a) da situación financeira global do sector público 

autonómico; b) da execución de beneficios fiscais; c) do volume de 

endebedamento e grao de cumprimento dos obxectivos; d) do estado agregado 

dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico”. 

 

 

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

 

 

1ª)  Cales son os motivos do Goberno galego para que non teñan corrixido esta 

deficiencia que pon de manifesto ano tras ano o Consello de Contas? 
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2ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado da 

recomendación do Consello de Contas sobre a presentación da información 

contable? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 14:01:17 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 14:01:25 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 14:01:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Abel Fermín 

Losada Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 3ª. 

 

 

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015, 

coa finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da 

Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e 

capacidade de cooperación con outras institucións.  

 

 

Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da 

Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de 

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción se establece que “O 

Consello de Contas de Galicia, o órgano de control e fiscalización externo das 

contas do sector público autonómico galego, ocupa unha posición especialmente 

relevante no tecido institucional da Comunidade Autónoma. Creado no propio 

Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das 

primeiras leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de 

Contas se puxo en marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento 

da sociedade galega pola súa continuada contribución, a través dos sucesivos 

informes presentados ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos 

administrados polo sector público autonómico”. 

 

 

E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de 

xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de 

Contas, como órgano de fiscalización externa das contas e da xestión 

económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa 

execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade 

Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico-

financeira”. 
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No mes de xullo o Consello de Contas entregou os informes de fiscalización 

correspondentes ao Plan de traballo aprobado para este exercicio 2018, entre os 

que se inclúe o informe correspondente á Conta Xeral da Comunidade Autónoma 

de Galicia do ano 2016. 

 

No apartado de recomendacións, o Consello de Contas reitera unha das 

recomendacións feita ano tras ano: 

 

“Liquidación e xestión orzamentaria 

 

3.4. Recoméndase a adopción de medidas lexislativas e de control parlamentario 

que limiten o uso excesivo do programa 621B Imprevistos e funcións non 

clasificadas”. 

 

 

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

 

 

1ª) Cales son os motivos da Xunta de Galicia para que non teñan corrixido esta 

deficiencia que pon de manifesto ano tras ano o Consello de Contas? 

 

 

2ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento reiterado da 

recomendación do Consello de Contas sobre a adopción de medidas lexislativas e 

de control parlamentario que limiten o uso excesivo do programa 621B 

Imprevistos e funcións non clasificadas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/08/2018 14:08:05 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/08/2018 14:08:11 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/08/2018 14:08:21 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar diante do falecemento dun doente no 

PAC da Estrada mentras agardaba atención sanitaria. 

 

Na tarde do sábado día 4 agosto no Punto de Atención Continuada da Estrada 

falecía un doente de 65 anos tras agardar máis de dúas horas a ser atendido, xa que o 

persoal sanitario encontrábase ausente atendendo unha urxencia nun domicilio e 

posterior traslado ao CHUS. 

O PAC da Estrada ese sábado estaba atendido só por unha médica, unha 

enfermeira e PSX. Non contaba con ningún persoal de reforzo, a pesares de telo 

solicitado e ter posto en coñecemento da Xerencia a necesidade do mesmo. A petición 

non foi atendida pola Xerencia do SERGAS e agora constatamos desgraciadamente as 

consecuencias. 

@s profesionais dos PACs levan meses denunciando a situación de deterioro das 

condicións laborais e asistenciais que se vive nestes centros que atenden as urxencias 

extra-hospitalarias de Galiza. Seguen cos mesmos recursos materiais e humanos que hai 

10 anos, cando neste tempo as urxencias non fixeron máis que aumentar: 

envellecemento da poboación, o persoal dos PACs fai o 90% do traballo do 061, son os 

que “medicalizan” as ambulancias, van aos domicilios, atenden os accidentes, infartos... 

Denuncian que traballan continuamente en situación de servizos mínimos, que a 
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sobrecarga laboral é brutal, que non substitúen as ausencias d@s profesionais, que non 

se establecen reforzos en fins de semana ou en datas con previsión de aumento de 

demanda... Levan meses denunciando que así é imposíbel continuar. 

Diante desta situación, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

 

Vai o Sergas seguir negándose a atender as demandas d@s profesionais que 

prestan os seus servizos nos Puntos de Atención Continuada, PAC, das que é 

coñecedor? 

Quen vai asumir as responsabilidades polo falecemento dun doente no PAC da 

Estrada o sábado 4 de agosto sen ser atendido por persoal sanitario, xa que iste estivo 

ausente durante máis de dúas horas atendendo a unha urxencia? 

Van os máximos responsábeis da Consellaría de Sanidade e do Sergas dar 

explicacións no Parlamento Galego sobre as causas da morte do doente no PAC da 

Estrada o sábado 4 de agosto? 

Cal é a razón de ter negado o reforzo solicitado polo persoal do PAC da 

Estrada? 

Vai seguir o Sergas coa infame política de persoal, de sobrecarga asistencial, 

non substitución e precarización? 
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Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2018 10:29:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2018 10:30:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2018 10:30:04 

 

Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2018 10:30:06 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2018 10:30:08 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2018 10:30:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Manuel 

Díaz Villoslada  deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

 

O Forte de San Cristóbal, situado no monte Ezkaba de Pamplona, foi 

utilizado dende o golpe militar de 1936 ata 1945 como cárcere de presos 

políticos chegados de toda España. De feito é considerado o penal máis duro 

do franquismo. 

 

Proxectado para 350 persoas, San Cristóbal chegou a albergar ata 2.500. En 

total crese que estiveron encarcerados en condicións inhumanas máis de 

7.000 persoas, moitas delas asasinadas, outras mortas pola tortura e as malas 

condicións de vida. 

 

Fai agora 80 anos no Forte de San Cristóbal produciuse unha das fugas máis 

masivas da historia de Europa. O 22 de maio de 1938, 795 reclusos fuxiron 

do Forte intentando chegar a Francia, máis soamente o lograron tres. Os 

restantes foron maioritariamente asasinados. 

 

Neste presidio estiveron republicanos e presos políticos chegados de toda 

España e entre eles moitos galegos, calcúlase que máis de 700. Tamén 

moitos galegos participaron na fuga de 1938 malia que ningún deles chegou 

a Francia e foron fusilados en torno a 55. De feito,  un dos organizadores da 

fuga foi un galego, Antonio Valladares. 

 

Moitos outros galegos morreron no penal, fusilados o a causa da fame e dos 

malos tratos.  

 

O goberno de Navarra está a levar a cabo, con motivo do 80 aniversario da 

fuga, o chamado Proxecto Ezcaba, que integra moitas iniciativas e, entre elas, 

unha das máis importantes é o intento de localizar e identificar a todos os 

fugados e presos da San Cristóbal así como localizar ás súas familias. Para 

elo, no I Encontro da Rede Autonómica de Memoria Histórica celebrada en 

marzo deste ano en Pamplona, as trece comunidades asistentes 

comprometéronse a colaborar na identificación dos presos de Ezkaba. 
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Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia 

a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San 

Cristóbal e na fuga de 1938. 

 

Estes galegos, concidadáns nosos, teñen dereito a ser recoñecidos e 

recordados e si é posible, atopar os seus corpos para ser exhumados e a 

Xunta de Galicia debe prestar a súa colaboración. 

 
 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª.) Vai a prestar a Xunta de Galicia a súa colaboración ao Goberno de 

Navarra para axudar a localizar aos familiares dos galegos encarcerados e en 

moitos casos mortos  no Forte de San Cristóbal?  

 

2ª.) Que accións vai levar a cabo para colaborar co Goberno de Navarra? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:08:40 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 11:08:54 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/08/2018 11:09:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Manuel 

Díaz Villoslada  deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 
Os días 15 e 16 de marzo de 2018, celebrouse en Pamplona o I Encontro da 

Rede Interautonómica de Memoria Histórica por iniciativa do goberno 

navarro. 

 

Esta primeira reunión serviu para consolidar a rede e trazar liñas de 

colaboración, ademais de poñer en común boas prácticas en materia de 

políticas públicas de memoria histórica. 

 

De igual modo, as comunidades autonómicas asistentes amosaron a súa 

dispoñibilidade a colaborar na localización de familiares de presos do Forte 

de San Cristobal no monte Ezkaba, unha das liñas de traballo do goberno de 

Navarra en memoria histórica. 

 

Nesta prisión estiveron recluídos máis de 700 galegos e moitos atoparon aquí 

a morte. 

 

A reunión rematou coa firma, por todas as Comunidades Autonómicas 

asistentes, dunha Declaración Institucional onde se afirma que a convivencia 

é un dos obxectivos básicos e ineludibles de todas as sociedades 

democráticas e se fai fincapé en que, para lograr que esa convivencia sexa 

real e xusta, é preciso proxectar unha mirada crítica sobre o pasado. Unha 

mirada que, dende valores democráticos e dende uns principios éticos firmes, 

condene todas as vulneracións de Dereitos Humanos cometidas. 

 

Engade, tamén, que o compromiso dos asinantes, dende o respecto aos 

Dereitos Humanos e dende a defensa dunha cultura de paz, tolerancia e 

respecto, está coas persoas que sufriron a inxustiza da violencia tras o golpe 

militar de 1936 e durante a ditadura franquista. 

 

Á súa vez, apunta que as administracións públicas teñen a responsabilidade 

de impulsar de forma activa políticas públicas que poñan en valor a memoria 

do ocorrido como forma de avanzar na consolidación de sociedades máis 

éticas, máis xustas, máis solidarias e máis democráticas, xa que o 
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esquecemento e a desmemoria debilitan os alicerces dos principios 

democráticos e só con memoria se pode dar resposta ao dereito das vítimas á 

verdade, a xustiza e a reparación. 

 

En concreto, e textualmente, os tres puntos finais da declaración son: 

 

“1. Afirmamos a nosa condena do golpe militar de 1936 e da ditadura 

franquista, e o noso compromiso cunha cultura de paz, respecto e tolerancia. 

2. Mostramos o noso compromiso coa memoria como ferramenta para o 

recordo da inxustiza da violencia e como medio para construír sociedades 

máis xustas, máis éticas, máis solidarias e máis democráticas, onde aqueles 

tráxicos acontecementos non poidan volver producirse. 

3. Reiteramos o noso compromiso cos Dereitos Humanos e co dereito das 

vítimas á verdade, a xustiza e a reparación.” 

 

Esta declaración foi firmada por trece comunidades de distinto signo político, 

pero non por Galicia. 

 

Nas primeiras noticias que se deron ao respecto deste I Encontro en Navarra, 

aparecía como asistente Galicia, pero todo indica que non se presentou á cita 

e dende logo é claro que non firmou a Declaración Institucional. Non 

podemos entender as causas que motivaron esta negativa da Xunta de Galicia 

que de novo dá as costas ás vítimas da ditadura franquista incluso ás galegas 

e a toda política de memoria histórica. 

 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª.) Por que a Xunta de Galicia non firmou a Declaración Institucional 

aprobada no I Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica?   

 

2ª.) Por que Galicia non participou xunto coas outras trece autonomías que si 

estiveron no I Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica? 

 

3ª.) Pensa asistir a Xunta de Galicia aos novos Encontros que se celebrarán? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:11:40 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 11:11:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/08/2018 11:12:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

Educación e Cultura.  

 

 

Galicia ten unha riqueza extraordinaria de xacementos arqueolóxicos: 

castros, petróglifos, mámoas, pedrafitas ..., que se reparten por toda a nosa 

xeografía, cunha maior concentración en zonas rurais, algunhas non 

habitadas. Estes bens arqueolóxicos conforman fitos na paisaxe e configuran 

unha parte dun territorio modelado ao longo do tempo.  

 

Esta gran riqueza arqueolóxica e paisaxística está sendo atacada 

sistematicamente. Continuas son as noticias de espolios e destrucións sen 

arranxo posible. E un dos elementos máis nocivos para a nosa riqueza 

arqueolóxica é a política forestal levada a cabo polo goberno. Esta situación é 

un exemplo máis dunha realidade causada por un modelo de xestión do 

Patrimonio Cultural insostible e na práctica pouco operativo.  

 

En efecto, asociacións de defensa do Patrimonio como Mariña Patrimonio 

acaba de poñer de manifesto con datos como a industria do eucalipto está 

destruíndo xacementos arqueolóxicos.  

 

Así afirma esta asociación que no norte da provincia de Lugo, segundo o 

listado de fichas de xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de 

Patrimonio, hai uns 500 xacementos. Deles en torno a metade están 

plantados de eucaliptos.  

 

Dos aproximadamente 250 xacementos que non teñen eucaliptos, 70 están en 

zonas onde non se pode plantar (zonas urbanas, castros costeiros), e a maior 

parte dos 180 xacementos restantes, polo de agora libres de eucaliptos están 

nas zonas máis altas e frías, onde o eucalipto glóbulus non tería acomodo 

pero si o fai o eucaliptus nitens que se está introducindo. En todo caso todos 

eles poden ser destruídos pola maquinaria pesada utilizada para as 

plantacións.  
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Estas son as grandes cifras, pero pódense poñer múltiples exemplos 

particulares de castros e outros bens destruídos, como por exemplo o Castro 

da Rilleira por dúas veces arrasado por unha plantación de eucaliptos. Hai 

que ter en conta que a utilización de maquinaría pesada, a construción de 

camiños para mover a madeira, os movementos de terra para a tala e as 

plantacións, arrasan literalmente uns bens que son de por si moi delicados, e 

isto non está a pasar con xacementos descoñecidos, senón con bens 

arqueolóxicos inventariados e catalogados.  

 

A realidade é que a política forestal da Xunta de Galicia non contempla en 

absoluto a existencia e defensa dos xacementos arqueolóxicos nin calquera 

outro elemento da paisaxe cultural como valados, cruceiros, etc. Nin na Lei 

7/2012 do 28 de xuño, de montes de Galicia, nin o Plan forestal de Galicia 

(PFG), que é o verdadeiro instrumento de planificación estratéxica da política 

forestal do noso pais, contemplan nin unha soa vez, nin sequera con unha soa 

palabra, o patrimonio arqueolóxico en particular nin o patrimonio cultural en 

xeral.  

 

Por outra parte, o PFG tiña un horizonte de aplicación de 40 anos. 

Transcorridos 25 dende a súa aprobación, as previsións sobre o crecemento 

do eucalipto víronse desbordadas. Estimábase que se chegaría a 245.000 has. 

en 2032, pero a día de hoxe temos 425.000 has., un 76 % máis do previsto. E 

todo isto sen ningunha medida de protección dos xacementos arqueolóxicos, 

cuxa destrución tamén creceu considerablemente nestes anos.  

 

Nestes momentos estase a proceder á revisión do Plan forestal de Galicia, 

pero polo que imos coñecendo podemos afirmar que nada vai cambiar na 

protección do patrimonio, e que a Xunta de Galicia non está en absoluto 

facendo a política transversal que os bens arqueolóxicos necesitarían.  

 

E dicimos isto porque no grupo de traballo encargado de elaborar as 

directrices da renovación do PFG hai representantes de empresarios, 

ecoloxistas, cazadores, asociacións forestais...pero nin un só arqueólogo ou 

profesional do patrimonio. Por outra parte, nas directrices elaboradas por este 

grupo de traballo non hai nin unha soa mención a xacementos arqueolóxicos 

ou á súa protección, e iso que di que o Goberno quere un aproveitamento 

sostible do monte. Semella que a nosa historia e o noso patrimonio, que por 

certo teñen unha clara vertente económica, non entran dentro desta categoría 

de “sostible”.  
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Igualmente a Lei 7/2012 do 28 de xuño de montes de Galicia non contempla 

o dano ao patrimonio nin sequera como infracción, pero tampouco, o que nos 

parece máis grave, marca ningunha distancia mínima obrigatoria para facer 

plantacións cerca dun xacemento arqueolóxico. Faise referencia ás distancias 

mínimas para o labradío, para canles fluviais, para vivendas, para 

urbanizacións, para industrias... pero en ningún momento se cita ao 

patrimonio o que nos parece moi grave porque dificulta a petición de 

responsabilidades.  

 

É certo que existe a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, que teoricamente defende a pervivencia dos xacementos 

arqueolóxicos e que, tamén teoricamente, ten que dar permiso para certas 

accións de reforestación, pero son medidas moi xenéricas, como proban os 

feitos, e non conseguen frear o deterioro do patrimonio nas zonas de 

explotación forestal.  

 

Por outra parte, e independentemente da Lei de patrimonio cultual, 

parecemos fundamental que o Plan forestal de Galicia trate o tema do 

patrimonio, dando directrices claras que faciliten a súa protección e impidan 

as continuas desfeitas da maquinaria pesada e das talas e plantacións. É, 

claramente necesario neste tema unha acción transversal de goberno. 

  

O PFG debe incorporar as zonas de protección integral como zonas excluídas 

e de amortecemento, definindo as distancias mínimas como fai para outros 

elementos.  

 

Así mesmo é necesario que nos grupos de traballo participen arqueólogos 

como persoal especializado e que realmente sabe que medidas hai que tomar 

para que, sen impedir o desenvolvemento forestal, protexa e ampare a nosa 

historia/paisaxe.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:  

 

1. Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria a afectación que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico 

polas plantacións de especies arbóreas especialmente eucaliptos?  

 

2. Que medidas vai poñer en marcha para evitalo?  
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3. Considera que o Plan forestal de Galicia debería introducir medidas 

concretas que defendan e protexan aos xacementos arqueolóxicos?  

 

4. Considera que habería que introducir algunha modificación na Lei 7/2012, 

do 28 de xuño, de montes de Galicia para protexer e defender o noso 

patrimonio arqueolóxico?  

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:13:00 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 11:13:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

Educación e Cultura.  

 
 

A equipa multidisciplinar de investigadores do grupo Romanarmy, no que 

participan profesores da USC, acaba de dar a coñecer os primeiro resultados 

do seu estudo sobre catro novos campamentos romanos localizados en Lugo 

e Ourense.  

 

Estes campamentos son:  

 

A Penaparda, no concello de A Fonsagrada, cunha extensión dunhas 10 

hectáreas que foi escavado nunha intervención promovida polo Concello e 

financiada pola Deputación de Lugo. 

 

Monte de Verín, no concello de Pol, un recinto dunha grande extensión, moi 

próximo ao castro de Viladonga, puido albergar entre 6.600 e 8.600 

soldados, un dos máis grandes do noroeste peninsular.  

 

Penedo dos Lobos, no concello de Manzaneda a case 1.500 metros de 

altitude, cunhas 2,4 hectáreas, conserva as catro portas de entrada.  

 

Cabeza do Pau, no concello de Petín, tamén radicado a unha importante 

altitude. 

 

Os investigadores afirman que serían necesarias máis prospeccións con 

axuda de equipas de teledetección e sondeos arqueolóxicos, para mellorar a 

caracterización dos sistemas defensivos e tomar mostras para a súa datación, 

pero tamén alertan de que corren un serio risco de desaparición senón se 

toman as medidas adecuadas para a súa protección.  

 

Polo exposto, a deputada e o deputado asinantes formulan as seguintes 

preguntas: 
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1.ª) Vai adoptar a Consellería de Educación, Cultura e Ordenación 

Universitaria, algunha medida para asegurar a protección destes 

campamentos militares romanos?  

 

2.ª) Cales serían estas medidas?  

 

3.ª) Cando serían adoptadas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 11:13:56 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 11:14:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar para desenvolvemento do decreto de 

tramitación da Risga e das axudas de inclusión social. 

 

O 31 de decembro de 2013 o Diario Oficial de Galiza publicaba a Lei 10/2013, 

do 27 de novembro de inclusión social de Galiza, que na súa disposición derradeira 

primeira establecía un prazo de seis meses para o desenvolvemento e aplicación da 

mesma, entre o que está o decreto de aplicación da Risga. A pesares deste prazo 

establecido na propia lei, a Consellaría de Política Social non presentou un borrador de 

decreto até o 21 de decembro de 2017, tres anos e medio máis tarde do prazo 

establecido e en pleno nadal. 

Este pasado venres día 3 de agosto o DOG publica o anuncio da Consellaría de 

Política Social polo que acorda someter a información pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei, no relativo á tramitación da RISGA e das axudas de inclusión 

social. En pleno mes de agosto, por un escasísimo período de quince días. 

Presenta a Consellaría de Política Social a exposición pública este proxecto de 

decreto sen ter contestado a moitas das alegacións que por parte de colectivos se lle 

fixeron ao borrador, nin ter contestado á proposta de diálogo feita polos mesmos, nin 

recoller aspectos fundamentais e amplamente demandados como son que as prestacións 

sexan suficientes, dignas, accesíbeis e eficaces. 
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Pola contra mantense un alto nivel de discrecionalidade, un complemento de 

alugueiro insuficiente, unha soa Risga por domicilio como regra xeral, cando os 

xulgados están a ditaminar o contrario... 

Este xeito de proceder do Partido Popular evidencia dúas cousas: primeiro, 

facelo no mes de agosto, en plena época vacacional, significa quere evitar o 

coñecemento deste prazo de exposición pública e por tanto a presentación de emendas 

ou suxestións por parte da cidadanía en xeral, e dos colectivos, entidades e profesionais 

que traballan no terreo da pobreza e a exclusión en particular, e polo tanto nula vontade 

de consenso e acordo. En segundo lugar, que prima a súa axenda electoral, e o relevo na 

Consellaría, diante dos intereses de miles de persoas potenciais beneficiais destas 

axudas. 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Cal é a razón de someter a exposición pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza en 

pleno mes de agosto despois de que o mesmo leve un atraso de catro anos sobre o prazo 

establecido na lei? 

Cal é a razón de establecer un prazo tan escaso de tan só quince días? 

Ten a Consellaría de Política Social contestado a todas as alegación presentadas 

ao borrador de decreto da lei 10/2013 de inclusión social de Galiza? 

Por que non ten aberto a canle de participación solicitada por diversos colectivos 

para a elaboración do decreto? Vai facelo no futuro? 
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Considera que mantendo aspectos como un alto nivel de discrecionalidade, un 

complemento de alugueiro insuficiente, unha soa Risga por domicilio como regra xeral, 

cando os xulgados están a ditaminar o contrario... este proxecto de decreto responde ás 

expectativas e necesidades da cidadanía á que vai destinada? 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2018 11:01:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2018 11:01:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2018 11:01:23 
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Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2018 11:01:25 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2018 11:01:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2018 11:01:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Díaz 

Villoslada, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, 

Xustiza e Interior. 

 

 
A Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos 

e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia 

durante a guerra civil e a ditadura, establece no seu artigo 15 sobre símbolos 

e monumentos públicos o seguinte: 

 

“1. As Administracións públicas, no exercicio das súas competencias, 

tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas 

e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou 

colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da 

Ditadura. Entre estas medidas poderá incluírse a retirada de subvencións ou 

axudas públicas. 

 

2. O previsto no apartado anterior non será de aplicación cando as 

mencións sexan de estrito recordo privado, sen exaltación dos enfrontados, 

ou cando concorran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas 

protexidas pola lei. 

 

3. O Goberno colaborará coas Comunidades Autónomas e as Entidades 

Locais na elaboración dun catálogo de vestixios relativos á Guerra Civil e á 

Ditadura para os efectos previstos no apartado anterior. 

 

4. As Administracións públicas poderán retirar subvencións ou axudas aos 

propietarios privados que non actúen do modo previsto no apartado 1 deste 

artigo .” 

 

No preámbulo da lei explícanse as razóns polas que se inclúen estas medidas:  

“Establécense, así mesmo, unha serie de medidas en relación con os 

símbolos e monumentos conmemorativos da Guerra Civil ou da Ditadura, 

sustentadas no principio de evitar toda exaltación da sublevación militar, da 

Guerra Civil e da represión da Ditadura, no convencemento de que os 
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cidadáns teñen dereito a que así sexa, a que os símbolos públicos sexan 

ocasión de encontro e non de enfrontamento, ofensa ou agravio” 

 

A pesar diso, e do tempo pasado,  quedan moitos símbolos do franquismo en 

edificios públicos e relixiosos en Galicia sen que se faga nada para cumprir a 

lei, o que cremos que non se pode permitir. Debemos tomar todas as medidas 

necesarias para terminar con esta presencia de elementos conmemorativos ou 

exaltadores da ditadura franquista. 

 

Por iso, no último debate do estado da autonomía e con ánimo de que a 

Xunta se involucrara nunha política de memoria histórica, os socialistas 

transaccionamos co PP unha resolución que di textualmente: 

 

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consensuar coa 

Federación Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa católica e coa 

Administración xeral do Estado, un plan de eliminación dos elementos de 

exaltación do franquismo que subsisten en Galicia, conforme o establecido 

na Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos 

e se establecen medidas en favor das persoas que padeceron persecución ou 

violencia durante a guerra civil e a ditadura.» 

 

Consideramos que soamente conseguiremos terminar coa simboloxía 

franquista se todos os que teñen responsabilidades co tema se unen, e a 

Xunta de Galicia é claramente a que ten que levar a iniciativa do tema e 

conseguir o consenso, pero pasan os meses e non sabemos nada sobre este 

acordo.  

 

Non sabemos que fixo a Xunta de Galicia nin sequera se comezou as 

conversas coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa e 

coa administración central, para poñer en marcha a desaparición dos 

elementos de exaltación do franquismo. Preguntamos sobre este tema na 

Comisión de Cultura deste Parlamento pero, o representante da Consellería 

de Cultura afirmou que el soamente podía responder polo que fai a 

Consellería directamente, e deu a entender que nada se fixera. 

 
 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª.) Que accións levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia para acordar 

coa Federación de Municipios e Provincias de Galicia a Igrexa e a 
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Administración central  un plan de eliminación dos elementos de exaltación 

do franquismo que subsisten en Galicia tal como se acordou no Parlamento 

de Galicia? 

 

2ª.) Estableceuse algún convenio ou acordo con algún deles? 

 

3ª.) Que pensa facer a Xunta para conseguir este plan de eliminación de 

símbolos franquista? 

 

4ª.) Cando considera a Xunta de Galicia que terá concluído o plan de 

eliminación de elementos de exaltación do franquismo que lle ordenou facer 

o Parlamento de Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 13:01:56 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 13:02:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/08/2018 13:02:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

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

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

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

Política Social e Emprego. 

 

 

A situación de precariedade que viven os profesionais da atención primaria 

de Galicia ven sendo un tema relevante e obxecto de numerosas 

reivindicacións dos colectivos profesionais, organizacións sindicais, 

agrupacións cidadás e grupos políticos dende hai varios anos. Nos últimos 

tempos, o propio Parlamento de Galicia ten asistido a debates en Comisión e 

Pleno sobre a necesidade de mellorar estas condicións para mellorar así o 

sistema sanitario de Galicia. 

 

A situación específica dos PAC, con numerosas cuestións a mellorar tanto 

nas condicións laborais dos profesionais como nas asistencias que inflúen 

sobre a capacidade dos profesionais de dar o mellor servizo posible (horarios, 

dotación de recursos materiais e humanos, organización de traballo…), é un 

aspecto concreto que ten sido analizado de maneira específica. 

 

Existen numerosas ocasións en que o Goberno da Xunta de Galicia ten 

coñecido as deficiencias, especialmente no referido ao volume de recursos 

humanos, que existen na atención nos PAC en Galicia. Non entanto, a 

resposta deste Goberno ven sendo sempre a negación do problema e incluso 

a provocación de conflitos cos membros representantes das reivindicacións 

dos traballadores e traballadoras dos PAC galegos. Do mesmo xeito, o Grupo 

Popular no Parlamento de Galicia ten rexeitado as propostas que se teñen 

feito de mellora das condicións e aumento de recursos no seo do Parlamento. 

 

Con data 15 de marzo do presente ano, o Grupo Parlamentario Socialista 

trasladou á Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego do 

Parlamento de Galicia unha proposta para a mellora das condicións laborais 

dos profesionais dos PAC, que incluía a dotación dun maior número de 

profesionais, alertando da gravidade de que existiran dotacións mínimas que 

deixaban a PACs con volumes moi relevantes de persoas por atender sen 

profesionais para cubrir esa asistencia por ter que saír a facer visitas de 

urxencias. 
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O acontecido no día 4 de agosto no PAC de A Estrada é un suceso fatal que 

retumba en todo o sistema sanitario galego. O labor desenvolvido polos 

profesionais do sistema foi insuperable e impecable, tratando de axudar no 

problema incluso algunha profesional que non estaba sequera no seu horario 

laboral. Non entanto, a limitación de número do persoal existente foi tamén 

un problema insuperable. A ausencia de profesionais no PAC de A Estrada 

foi un elemento decisivo para un incidente fatal.  

 

Esta situación debera ser punto e aparte sobre as condicións existentes e 

sobre a calidade asistencial que recibimos os galegos e as galegas, e permitir 

abrir un tempo de replanificación sobre os recursos que necesita o sistema 

sanitario. Seguindo o caso acontecido, o PAC de A Estrada atende a máis de 

20.000 persoas, nun entorno de poboación especialmente disperso onde os 

desprazamentos se alongan e, de maneira sinalada, se teñen que existir 

desprazamentos ao Hospital de Santiago, centro de referencia da zona. A isto 

súmaselle unha poboación envellecida, con dificultades para a mobilidade. 

Baixo estas condicións, un so equipo asistencial resulta a todas luces 

insuficiente e provoca demoras de máis de dúas horas sen atención no centro 

de saúde.  

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

1. Que criterios se utilizaron para determinar o volume de persoal existente 

no sábado 4 de agosto no PAC de A Estrada? 

 

2. Cantos contratos temporais se realizaron ata o momento na época de verán 

de 2018 en atención primaria? Cantos deles  foron destinados a A Estrada? 

 

3. Considera a Xunta de Galicia que a atención sanitaria ofrecida nos PAC de 

Galicia é correcta e satisfactoria? 

 

4. Que previsións ten a Xunta de Galicia sobre os posibles acordos a chegar 

cos traballadores e as traballadoras dos PAC de Galicia que veñen 

demandando numerosas melloras non atendidas ata o de agora? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

114279



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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2018 13:41:48 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2018 13:41:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e José Manuel 

Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

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

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

 
A Sociedade  Anónima de Xestión do Plan Xacobeo posúe no barrio da 

Tinería de Lugo,  unha casa de orixe medieval coñecida como Hospital de 

San Miguel que se atopa no Camiño Primitivo, Patrimonio da Humanidade e 

encostada á Muralla, monumento que ostenta tamén esa importante 

distinción.  

 

O Goberno presidido polo Sr. Touriño tiña o proxecto de facer nela un 

Centro de estudos xacobeos dada a súa radicación no Camiño, pero este 

obxectivo foi abandonado polo Goberno do Partido Popular. Esta casa 

medieval atópase nun estado de total abandono e preto da ruína 

perfectamente visible para todo o que pase pola muralla ou que faga o 

Camiño. 

 

Dentro de moi pouco tempo celebrarase un novo Ano Xacobeo para o que a 

Xunta de Galicia afirma que realizará multitude de obras e tomará medidas 

para que todos os camiños e o seu patrimonio presenten a mellor cara aos 

peregrinos; en cambio non parece que vaia a tomar ningunha medida con esta 

casa propiedade da Sociedade do Xacobeo que está en total ruína. É 

paradoxal que os encargados de velar polo bo estado dos camiños e as rutas 

xacobeas manteñan un patrimonio en ruínas dentro do Camiño Primitivo. 

 

Cremos que é urxente rematar con esta situación. A Sociedade de Xestión do 

Plan Xacobeo non pode seguir mantendo  unha propiedade de gran valor 

histórico abandonada no interior dun dos camiños máis utilizados como é o 

Primitivo, que está declarado Patrimonio da Humanidade e, aínda máis no 

centro dunha cidade e na contorna doutros dous Patrimonios da Humanidade. 

 
 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 
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1. Pensa a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo rehabilitar a 

casa medieval da súa propiedade situada na cidade de Lugo no 

Camiño Primitivo e encostada á Muralla?  

 

2. Ten algún proxecto sobre o posible destino desta casa medieval? 

 

3. Considera que a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo pode manter 

unha propiedade nestas circunstancias nun ano Santo? 

 

 

 
 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/08/2018 14:01:52 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/08/2018 14:02:00 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2018 14:02:10 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio 
Nuñez Centeno, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-
Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5ª Sanidade, Política Social e 
Emprego. 
 

Desde o Grupo Popular temos expresado desde sempre o noso compromiso coa 
actividade económica e a creación de oportunidades de crecemento e emprego en 
Galicia.  

A creación dun tecido produtivo o máis forte posible é unha garantía de futuro para a 
nosa Comunidade, en tanto que contribúe de xeito decisivo á fixación de poboación, ao 
desenvolvemento da sociedade e á mellora da calidade de vida dos galegos e das 
galegas.  

Neste contexto, tamén cremos que as empresas deben ser conscientes do papel que 
xogan como axente social. Por iso, é fundamental que estas desenvolvan os 
postulados da denominada Responsabilidade Social Empresarial (RSE), entendida 
como unha contribución voluntaria ao desenvolvemento sustentable e á busca de 
solucións para unha sociedade mellor na contorna na que se instalan desde unha 
perspectiva económica, medioambiental e de solidaridade. 

As empresas que poñen en funcionamento proxectos de RSE fano desde ámbitos tan 
diferentes como o da mellora dos procesos de produción para ser máis respectuosos 
coa calidade do aire ou a auga ata a participación en iniciativas de relevancia social, 
pasando polo estreitamento da relación con outras empresas e grupos de interese da 
contorna, ou o compromiso coa creación de emprego de calidade. 

Os programas de RSE adoitan relacionarse con grandes empresas, acotío cunha orixe 
que é allea ao territorio no que se atopan instaladas. Mais desde o Grupo Popular 
entendemos que todas as empresas se deben implicar neste tipo de accións, 
integrándose na sociedade e contribuíndo a un desenvolvemento integral da mesma.  

Para acadar este obxectivo, é necesario que as administracións públicas apoien ás 
empresas, especialmente as máis pequenas, que queiran iniciar este tipo de iniciativas, 
dotándoas das ferramentas e da información necesarias para ser máis útiles e amosar 
un compromiso máis intenso cos lugares nos que se atopan.  
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Por todo elo, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 

-Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar a Responsabilidade 
Social Empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas? 

 

 
 
 
 
Santiago de Compostela, 08 de agosto de 2018. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 09:44:21 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/08/2018 09:44:43 

 
Diego Calvo Pouso na data 08/08/2018 09:44:49 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/08/2018 09:45:01 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/08/2018 09:45:09 

 
Marta Rodriguez Arias na data 08/08/2018 09:45:24 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/08/2018 09:45:39 

 
María Soraya Salorio Porral na data 08/08/2018 09:45:56 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio 
Nuñez Centeno, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-
Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5ª Sanidade, Política Social e 
Emprego. 
 
 
Desde o convencemento de que o crecemento económico e a creación de emprego 
debe ir parello a un maior compromiso coa prevención de riscos laborais o PPdeG 
comprometeuse no seu programa electoral das eleccións autonómicas de 2016 a 
elaborar e aprobar unha Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo ata o 
ano 2020, dirixida a consolidar a redución da sinistralidade laboral no noso país, que 
sería impulsada desde o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) 
como órgano especializado. 

Este compromiso fundamentábase na necesidade de que dita estratexia fose formulada 
como unha política global e un conxunto de accións que involucren a todos os axentes 
implicados na súa promoción, aplicación, vixilancia e control: á propia administración 
pública, ás empresas, persoas traballadoras, interlocutores sociais e expertos na 
materia. 

No mesmo sentido, pretendíase que atendese aos sectores estratéxicos e emerxentes, 
así como a aquelas actividades, colectivos e empresas que presentan un maior risco, 
potenciando a formación de calidade en materia de seguridade e saúde no traballo e a 
consolidación dunha cultura preventiva na sociedade galega. 

Como resultado desta preocupación, e cumprindo a promesa plasmada no programa 
electoral, o goberno galego puxo en marcha a nova Estratexia de Seguridade e Saúde 
no Traballo 2017-2020, cun total de 163 medidas para reducir a sinistralidade laboral e 
consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial e entre os traballadores. 

Segundo a información ofrecida polo Executivo galego, todas estas medidas pretenden 
cumprir cos 6 obxectivos específicos da Estratexia: mellorar a eficiencia das institucións 
públicas dedicadas á prevención de riscos; promover a implicación dos interlocutores 
sociais e dos actores vinculados á seguridade e saúde no traballo; mellorar e facilitar o 
cumprimento efectivo da normativa sobre prevención, así como a súa vixilancia e 
control; potenciar as actuacións das administracións en materia de análise, 
investigación, información, promoción, apoio e asesoramento técnico; fomentar a 
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mellora das condicións da seguridade laboral con especial atención a sectores, 
empresas e colectivos que presentan maior risco; e impulsar unha formación de 
calidade en materia de prevención de riscos e a consolidación dunha cultura preventiva 
na sociedade galega. 

 
 
Por todo elo, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 
 -Que balance fai a Xunta de Galicia do desenvolvemento ata o momento da Estratexia 
Galega de Seguridade e Saúde no Traballo 2017 – 2020? 

 

 
 
Santiago de Compostela, 08 de agosto de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 09:51:49 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/08/2018 09:52:05 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/08/2018 09:52:12 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/08/2018 09:52:34 

 
Diego Calvo Pouso na data 08/08/2018 09:52:46 

 
Marta Rodriguez Arias na data 08/08/2018 09:52:56 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/08/2018 09:53:07 

 
María Soraya Salorio Porral na data 08/08/2018 09:53:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas 

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

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

oral na Comisión 5.ª. 

 

As  políticas e programas  de inclusión social practicadas pola Xunta de Galicia 

esquecen, en demasiadas ocasión, a necesidade de universalizar e democratizar o 

acceso ao ocio e á cultura de calidade, como un dereito cidadá que permita 

reforzar a inclusión e mellorar a calidade de vida dos colectivos vulnerables.  

 

Recentemente veñen de publicarse os datos do que as familias galegas destinan 

ao ocio e á cultura en comparación co resto do Estado e, unha vez máis, Galicia 

non converxe. En Galicia as persoas con menos recursos teñen máis dificultade 

para acceder a determinadas formas de ocio e cultura fundamentais para a 

configuración das persoas dentro da sociedade, así, en moitos casos, quedan 

abocadas ao consumo de ocio pasivo de masas e con evidentes diferenzas de 

xénero.  

 

Así, en Galicia as familias dedican preto de 3.219€ ao ano en materias como 

servizos recreativos, deportivos, culturais, libros, prensa, turismo, e restauración 

fronte aos 3.927€ de media no conxunto do Estado, o que sitúa a Galicia nun 

17% menos de gasto medio neste tipo de servizos. Estes datos deben servir para 

reflexionar sobre a necesidade de facilitar o acceso a este tipo de consumos de 

ocio e cultura non só para os colectivos máis vulnerables senón para o conxunto 

da sociedade galega que, sen estar en risco de exclusión, non posúe renda 

suficiente para diversificar e mellorar o seu tempo de ocio e acceso á cultura.  
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

- Que mecanismos ten previsto establecer o Goberno galego para mellorar 

esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/08/2018 13:22:31 

 

Luca Chao Pérez na data 08/08/2018 13:22:41 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/08/2018 13:22:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Julia Torregrosa Sañudo, Paula Quinteiro Araujo e Carmen Santos 

Queiruga, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral na Comisión 8.ª.  

 

Recentemente ven de presentarse unha tese na Universidade de Santiago de 

Compostela, por parte de D. Victor Hugo Martínez Ballesteros, titulada 

“Cumprimento e adhesión á ordenación do marisqueo en contextos institucionais 

concretos: análise do furtivismo marisqueiro en Galicia”, na que se fai un 

rigoroso e  destacable estudo sobre numerosos aspectos que caracterizan o 

furtivismo en Galicia e se abordan diferentes liñas de actuación para o seu 

combate.  

 

Recollendo algún dos aspectos e análises da citada obra, podemos destacar o 

estudo  e caracterización dos diferentes tipos de furtivismo que operan nas nosas 

costas, cualificado polo autor como complexo e heteroxéneo con cuestións 

endémicas e particularidades propias do fenómeno en Galicia.  

 

Deste estudo destaca a sinxeleza da súa práctica e a facilidade para acceder ao 

mercado do produto furtivo, observándose a existencia dun mercado negro 

consolidado disposto a soportar enormes cantidades de marisco, partindo da 

venda directa aos consumidores ata a utilización de redes complexas de 

comercialización que van dende os extractores ata as depuradoras, lonxas e 

hostalería.   

 

Esta facilidade para a obtención de lucro e a súa comercialización, así como  

unha certa existencia de incentivos sociais, fai que a actuación da administración 
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deba ir más aló da acción punitiva que ten demostrado a súa ineficacia se non é 

acompañada doutro tipo de accións, como poden ser a implementación de 

métodos de disuasión, a eliminación dos círculos propios de pobreza e 

desemprego que incentivan a práctica nalgúns entornos, ata a fundamental 

actuación sobre os mecanismos de venda e distribución do produto furtivo. 

 

En moitos casos, non no caso do furtivismo organizado profesional, o furtivo é o 

eslavón mais débil do conxunto da cadea fronte ao conxunto de axentes 

compradores, intermediarios e distribuidores que engrosan a maior parte do 

beneficio económico.  

 

Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte 

Pregunta: 

 

- Que medidas ten previsto o Goberno galego implementar para actuar 

sobre as redes asentadas de distribución e comercialización do produto 

extraído polos furtivos en Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

    Paula Quinteiro Araújo 

    Carmen Santos Queiruga 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 
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Julia Torregrosa Sañudo na data 08/08/2018 13:37:46 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 08/08/2018 13:37:55 

 

Carmen Santos Queiruga na data 08/08/2018 13:38:02 
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Á Mesa do Parlamento 
 
María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez,   
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira  e 
Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popularde Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Comisión 6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 
 
O Concello de Santiago de Compostela leva deseñando, dende o ano 2012, unha 
iniciativa que, baixo a denominación SmartIago, pretende desenvolver diferentes 
iniciativas no ámbito da innovación destinado a converter a capital de Galicia nun 
referente na prestación de servizos públicos coa maior eficiencia tecnolóxica. 
 
Este proxecto ten maior relevancia, se cabe, porque Santiago de Compostela como 
cidade patrimonio presenta unhas características e problemáticas singulares que 
necesitan de respostas e solucións tamén singulares, polo que as achegas que se 
realicen desde este proxecto poden ter uns resultados escalables, eficientes e 
replicables noutras cidades similares a Santiago. 
 
Estamos no momento do arranque do proxecto, despois da sinatura do convenio o 
pasado 4 de decembro de 2017 entre o concello de Santiago e o entón Ministerio de 
Economía, Industria e Competitividade, un convenio de colaboración para a execución 
do proxecto SMARTIAGO mediante compra pública innovadora (CPI) cun horizonte 
temporal de 4 anos. 
 
Este proxecto SMARTIAGO finánciase nun 80% por Fondos Europeos de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) do Programa Operativo de Crecemento 
Intelixente (POCINT 2014-2020) e acada un orzamento de 12.360.000 euros en dúas 
fases de 6.180.000 euros cada unha. Este proxecto, ademais, conta co 
cofinanciamento da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación.   
 
A primeira fase para a realización das tarefas de I+D+I e unha segunda fase de 
despregamento das solución que teñan demostrado a súa viabilidade e produtividade. 
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes realizan a seguinte pregunta 
oral en Pleno. 
 
-Cal é a valoración do goberno galego ante o proxecto SMARTIAGO de Santiago de 
Compostela sobre compra pública innovadora ? 
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Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 08/08/2018 14:01:42 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 08/08/2018 14:01:56 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 08/08/2018 14:02:08 

 
Marta Novoa Iglesias na data 08/08/2018 14:02:21 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 08/08/2018 14:02:34 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/08/2018 14:02:44 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 08/08/2018 14:02:56 
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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. 

 
Os centros e programas educativos para a execución de medidas xudiciais, en 

aplicación da Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, Reguladora da 

Responsabilidade Penal dos Menores, poden ser dos seguintes tipos: centros 

e programas de medio aberto, centros de internamento ou centros de 

execución de medidas xudiciais en réxime terapéutico.  

 

En Ourense, o Centro de menores de Monteledo, que comparte complexo co 

de Montefiz e Montealegre, trátase dun centro de internamento, cuxo 

obxectivo é o de ofrecer un contexto educativo favorecedor da inserción 

social e familiar do menor, tendo entre os seus fins o desenvolvemento da 

súa autonomía a todos os niveis e a súa reinserción social. As medidas de 

internamento poden ser en réxime aberto, pechado ou semiabierto. Este 

centro ten 37 prazas de internamento, cuxa autorización para o inicio de 

actividade se contempla na ORDE do 23 de setembro de 1999, cuxas 

instalacións son de titularidade pública (dependente da Consellería de 

Política Social), aínda que a xestión é privada, adxudicada dende o ano 2016 

á Fundación Diagrama, ao igual que o centro de menores de Montefiz, e 

ultimamente o de Montealegre. 

 

Recentemente tivemos coñecemento de que non se están a cubrir nin os 

permisos(vacacións, permisos de maternidade e paternidade...), nin as baixas 

dos traballadores e traballadoras deste centro de menores,  xerando situacións 

de estrés e sobrecarga de traballo no persoal, e carrexando graves 

deficiencias no funcionamento do mesmo, dándose situacións que non 

contribúen ao que debera de ser o fin último destes espazos, o de ofrecer un 

contexto educativo favorecedor da inserción social e familiar do menor. 

 

Ademais este centro está recibindo tamén menores procedentes de Montefiz, 

que funciona como centro de execución de medidas xudiciais en réxime 

terapéutico, xuntando de maneira indiscriminada casuísticas que van dende 

os problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a presenza 

dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada nunha mesma 

contorna prexudica a todos os usuarios e usuarias posto que non se está 

114294



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 

ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada un deles. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da xestión que se está levando a 

cabo dende o ano 2016 no centro de menores de Monteledo, radicado en 

Ourense? 

 

2. Considera a Xunta de Galicia que se está a cumprir o contrato da 

adxudicataria da xestión do Centro de menores de Monteledo? 

 

3. Ten coñecemento o goberno galego de que neste centro non se están a 

cubrir nin os permisos nin as baixas dos traballadores e traballadoras? 

 

4. En caso afirmativo, que medidas tomou a Xunta de Galicia para 

mudar esta situación? 

 

5. Dispuxéronse novos recursos humanos e materiais no Centro de 

Monteledo para acoller  menores procedentes do de Montefiz (de execución 

de medidas xudiciais en réxime terapéutico)? 

 

6. En caso afirmativo, cales foron estes recursos? 

 

7. Que reformas levou a cabo a Xunta de Galicia no Centro de menores 

de Monteledo nos últimos anos? 

 

8. Considera a Xunta de Galicia que tal e como está funcionando na 

actualidade o Centro de menores de Monteledo, hai un contexto educativo 

favorecedor da inserción social e familiar do menor? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2018 14:17:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2018 14:18:04 
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Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2018 14:18:10 
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