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como sobre a causa desta baixa execución 114402

ı 34666 (10/POC-005498)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para a creación da Oficina Independente de Supervisión da
Contratación do Sector Público Autonómico no marco da nova Lei de contratos do sector público
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Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
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Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a legalidade das actuacións urba-
nísticas do Concello de Oza-Cesuras, así como a repercusión no réxime de subvencións autonómi-
cas das que o Concello poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión
municipal 114418
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nísticas do Concello de Oza-Cesuras, así como a repercusión no réxime de subvencións autonómi-
cas das que o Concello poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión
municipal 114420

ı 34680 (10/POC-005507)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas fiscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza canto ás familias monoparentais 114422
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dentes residentes na República Arxentina (OSPAÑA) desde 2012 ata a actualidade 114426

ı 34683 (10/POC-005509)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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dentes residentes na República Arxentina (OSPAÑA) desde 2012 ata a actualidade 114428

ı 34686 (10/POC-005510)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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ı 34693 (10/POC-005511)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso do antigo instituto de Viana do Bolo por parte dunha fundación
privada 114438

ı 34698 (10/POC-005512)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións que levou a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas emanadas da
Cámara galega para a redución do IVE dos produtos de hixiene íntima 114443

ı 34700 (10/POC-005513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a motivación dos cambios nas condicións do concurso para a concesión do transporte aéreo
do 061 en relación con concursos anteriores 114448

ı 34708 (10/POC-005514)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia das actuacións do Goberno galego e do Goberno do
Estado en relación co accidente ferroviario de Angrois, ocorrido o 24 de xullo de 2013 114450

ı 34716 (10/POC-005516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da denominada «taxa rosa» aplicada aos produtos
de hixiene feminina, así como as actuacións que ten levado a cabo ou vai desenvolver ao res-
pecto 114455

ı 34723 (10/POC-005517)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e aumentar unha aula de 4º
de infantil no CEIP Padre Feijoo 114459

ı 34725 (10/POC-005518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre os obxectivos que se pretenden coa construción do primeiro campus de FP en Vigo, que se
iniciará no ano 2019 114462

ı 34728 (10/POC-005519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a aplicación das medidas contidas no I Plan de actuacións para a igualdade nos centros edu-
cativos de Galicia 114464

ı 34732 (10/POC-005520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o proceso de tramitación do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27
de novembro, de inclusión social de Galicia, e das axudas de inclusión social 114469
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ı 34740 (10/POC-005521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de gas natural, da obriga de revisión
das instalacións dous anos antes do prazo establecido nos contratos 114472

ı 34755 (10/POC-005522)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as plantacións de eucaliptos na Ribeira Sacra e as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia
para recuperar a superficie produtiva agraria na zona 114475

ı 34759 (10/POC-005523)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da aplicación das medidas recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para
a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero 114479

ı 34763 (10/POC-005524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para mellorar a política de pre-
vención e tratamento da violencia machista 114483

ı 34771 (10/POC-005525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde 114487

ı 34079 - 35304 (10/POC-005592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en materia ferroviaria 114490, 114494

ı 33823 (10/POC-005299)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso informativo aberto contra unha xornalista da TVG pola súa participación nunha
gala benéfica 114496

ı 34099 (10/POC-005400)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a creación do Consello de Informativos e a aprobación do estatuto profesional, recollidos na
Lei 9/2011 de medios audiovisuais públicos de Galicia 114499
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ı 34157 (10/POC-005425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tratamento da información da CRTVG respecto dos acontecementos ocorridos o día 31 de
xullo de 2018 na praza do Toural 114502

ı 34158 (10/POC-005426)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tratamento informativo dado pola TVG a unha intervención de Ana Miranda nunha rede
social 114504

ı 34332 (10/POC-005454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os motivos polos que a CRTVG  ordenou a incoación dun expediente disciplinario á presen-
tadora Beatriz Moyano de Beca 114506

ı 34633 (10/POC-005483)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a actuación da Corporación Radio e Televisión de Galicia en relación co expediente informa-
tivo aberto a unha periodista da empresa 114508
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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

- 34478 (10/POC-005470)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34484 (10/POC-005471)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación da Consellería de Política Social diante do incumprimento do contrato por parte
da empresa concesionaria do servizo de xestión do centro de reeducación Monteledo, de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34489 (10/POC-005472)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a protección do castro da Punta de San Pedro de Benquerencia, no concello de Barreiros, A
Mariña
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34496 (10/POC-005473)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Pierres López, María Luisa
Sobre a actividade da Unidade de Muller e Ciencia, creada no ano 2007
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34498 (10/POC-005474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o proxecto de construción dun novo edificio na Cidade da Cultura destinado a organismos
académicos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34505 (10/POC-005475)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de
trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Inte-
gral de Atención ás Emerxencias, na Estrada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34511 (10/POC-005476)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus servizos nos puntos de atención conti-
nuada do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34515 (10/POC-005477)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa situación do persoal facul-
tativo dos centros médicos do concello do Rosal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34607 (10/POC-005478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a dotación do servizo de matrona do concello de Cerceda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34612 (10/POC-005479)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación do castro da Coroa, en Chavaga, logo dos traballos de retirada de madeira quei-
mada da zona como consecuencia da vaga de lumes de outubro de 2017
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34615 (10/POC-005480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do Informe sobre o gasto público autonómico en re-
sidencias para persoas maiores e persoas con discapacidade, realizado polo Consello de Contas, e
sobre as medidas que vai adoptar para paliar o déficit de prazas públicas en residencias para per-
soas maiores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34621 (10/POC-005481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a atención do servizo de pediatría no concello de Cerceda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 34629 (10/POC-005482)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o modelo de desenvolvemento eólico de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34637 (10/POC-005484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns polas que segue inoperante a base de helicópteros de Vilanova, no Barco de Val-
deorras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34640 (10/POC-005485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas das plataformas de emigrantes retornados en relación coa tributación das súas
pensións e sobre o cumprimento dos acordos plenarios existentes nesta materia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34643 (10/POC-005486)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as inxerencias do Estado español na política impositiva galega en relación cos carburantes
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34648 (10/POC-005487)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do impacto da sentenza de Juana Rivas en Galicia e sobre as actuacións que ten
previsto levar a cabo o Goberno galego para mellorar a integración da perspectiva de xénero e dos
dereitos humanos no ámbito xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34652 (10/POC-005488)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa con-
cesión caducada e sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen incluír
as diferentes concesións de saltos hidroeléctricos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 34655 (10/POC-005489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción

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

114311



Sobre o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, regulado de xeito experimental para o
curso 2018/19 mediante Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
do 12 de xuño de 2018
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34658 (10/POC-005490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais de Galicia
para paliar o seu actual déficit de efectivos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34659 (10/POC-005491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para posicionarse, durante o ano 2018, nos catro eidos
identificados como prioritarios no seu documento Análise do impacto do Brexit en Galicia e sobre a
metodoloxía de participación, consulta e seguimento desta análise
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34660 (10/POC-005492)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34661 (10/POC-005493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34662 (10/POC-005494)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para abordar a negociación en relación coa aplicación no
sector público autonómico do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de tra-
ballo, subscrito o 9 de marzo de 2018 polo ministro de Facenda e Función Pública coas organiza-
cións sindicais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34663 (10/POC-005495)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para abordar a negociación en relación coa aplicación no
sector público autonómico do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de tra-
ballo, subscrito o 9 de marzo de 2018 polo ministro de Facenda e Función Pública coas organiza-
cións sindicais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34664 (10/POC-005496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre os programas e servizos que se viron afectados pola falta de execución dos créditos propos-
tos nos orzamentos do ano 2017 para a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, así
como sobre a causa desta baixa execución
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34665 (10/POC-005497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre os programas e servizos que se viron afectados pola falta de execución dos créditos propos-
tos nos orzamentos do ano 2017 para a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, así
como sobre a causa desta baixa execución
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34666 (10/POC-005498)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a creación da Oficina Independente de Supervisión da
Contratación do Sector Público Autonómico no marco da nova Lei de contratos do sector público
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34667 (10/POC-005499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre o estado de aplicación do proxecto de análise de cargas de traballo na Administración auto-
nómica galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34668 (10/POC-005500)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as medidas que prevé desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar, de xeito efectivo,
instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da Área Metropolitana da Coruña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34669 (10/POC-005501)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
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Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar, de xeito
efectivo, instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da Área Metropolitana da
Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34670 (10/POC-005502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para garantir a suficiencia financeira das federacións de-
portivas galegas no período 2018-2020, así como para publicar os baremos dos convenios que
subscribe coas federacións deportivas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34673 (10/POC-005503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a repercusión da Sentenza da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional do 8 de marzo de
2018 no recurso número 310/2015, como posible causa de invalidez dos contratos formalizados
no ámbito do sector público autonómico coa empresa afectada
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34674 (10/POC-005504)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións de traballo e
funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 34675 (10/POC-005505)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a legalidade das actuacións urba-
nísticas do Concello de Oza-Cesuras, así como a repercusión no réxime de subvencións autonómi-
cas das que o Concello poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión
municipal
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 34676 (10/POC-005506)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a legalidade das actuacións urba-
nísticas do Concello de Oza-Cesuras, así como a repercusión no réxime de subvencións autonómi-
cas das que o Concello poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión
municipal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 34680 (10/POC-005507)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas fiscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza canto ás familias monoparentais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34682 (10/POC-005508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as transferencias que fixo a Xunta de Galicia á Obra social dos emigrantes e os seus descen-
dentes residentes na República Arxentina (OSPAÑA) desde 2012 ata a actualidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34683 (10/POC-005509)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as transferencias que fixo a Xunta de Galicia á Obra social dos emigrantes e os seus descen-
dentes residentes na República Arxentina (OSPAÑA) desde 2012 ata a actualidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34686 (10/POC-005510)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación  de falta de persoal do Centro de Menores Monteledo, en Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34693 (10/POC-005511)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso do antigo instituto de Viana do Bolo por parte dunha fundación
privada
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34698 (10/POC-005512)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas emanadas da
Cámara galega para a redución do IVE dos produtos de hixiene íntima
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34700 (10/POC-005513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a motivación dos cambios nas condicións do concurso para a concesión do transporte aéreo
do 061 en relación con concursos anteriores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 34708 (10/POC-005514)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia das actuacións do Goberno galego e do Goberno do
Estado en relación co accidente ferroviario de Angrois, ocorrido o 24 de xullo de 2013
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 34716 (10/POC-005516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da denominada «taxa rosa» aplicada aos produtos de
hixiene feminina, así como as actuacións que ten levado a cabo ou vai desenvolver ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 34723 (10/POC-005517)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e aumentar unha aula de 4º
de infantil no CEIP Padre Feijoo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34725 (10/POC-005518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre os obxectivos que se pretenden coa construción do primeiro campus de FP en Vigo, que se
iniciará no ano 2019
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34728 (10/POC-005519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a aplicación das medidas contidas no I Plan de actuacións para a igualdade nos centros edu-
cativos de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 34732 (10/POC-005520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o proceso de tramitación do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27
de novembro, de inclusión social de Galicia, e das axudas de inclusión social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34740 (10/POC-005521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a información, enviada pola empresa comercializadora de gas natural, da obriga de revisión
das instalacións dous anos antes do prazo establecido nos contratos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 34755 (10/POC-005522)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as plantacións de eucaliptos na Ribeira Sacra e as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia
para recuperar a superficie produtiva agraria na zona
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 34759 (10/POC-005523)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da aplicación das medidas recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para
a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34763 (10/POC-005524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para mellorar a política de pre-
vención e tratamento da violencia machista
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34771 (10/POC-005525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 34079 - 35304 (10/POC-005592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en materia ferroviaria
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 35304.

- 33823 (10/POC-005299)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso informativo aberto contra unha xornalista da TVG pola súa participación nunha
gala benéfica
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 34099 (10/POC-005400)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a creación do Consello de Informativos e a aprobación do estatuto profesional, recollidos na
Lei 9/2011 de medios audiovisuais públicos de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 34157 (10/POC-005425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tratamento da información da CRTVG respecto dos acontecementos ocorridos o día 31 de
xullo de 2018 na praza do Toural
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 34158 (10/POC-005426)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tratamento informativo dado pola TVG a unha intervención de Ana Miranda nunha rede
social
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 34332 (10/POC-005454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os motivos polos que a CRTVG  ordenou a incoación dun expediente disciplinario á presen-
tadora Beatriz Moyano de Beca
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 34633 (10/POC-005483)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a actuación da Corporación Radio e Televisión de Galicia en relación co expediente informa-
tivo aberto a unha periodista da empresa
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 das elevadas temperaturas que se 

alcanzan no Hospital Provincial de Pontevedra. 

Tanto traballadores/as do Hospital Provincial de Pontevedra como doentes 

igresad@s e familiares veñen de facer pública a súa queixa e malestar pola situación 

vivida a pasada semana durante a vaga de calor, que levou a que se as temperaturas 

alcanzadas no interior do hospital foran elevadísimas. 

A situación foi cualificada polas persoas que a padeceron de “inhumana”, 

“terceiromundista”, “inexplicábel” ou “insoportábel” xa que as temperaturas que tiveron 

que soportar superaron os 30 graos nos cuartos e en algúns casos se chegou aos 35. 

Temos que lembrar que neste centro sanitarios ingrésanse especialidades de 

obstetricia, neonatos, pediatría, urxencias pediátricas, coidados paliativos, oncoloxía, 

xinecoloxía, medicina interna, nefroloxía, diálise, odontoloxía, oftalmoloxía ou 

psiquiatría; polo tanto tiveron que soportar estas temperaturas desde nen@s, persoas de 

avanzada idade ou con tratamentos oncolóxicos ou paliativos. 

Tiveron que ser en algúns casos os propios familiares os que mercaron equipos 

de refrixeración para tentar aliviarlle a situación aos doentes, xa que na maioría das 

habitacións só dispoñen de ventiladores que non resolven o problema ante temperaturas 

tan elevadas. 
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Estamos a constatar que diante dunha vaga de calor, da que se tiña coñecemento, 

a Dirección do CHOP non tomou todas as medidas precisas para protexer nin @s 

doentes nin ao persoal das altas temperaturas. Resulta evidente que os doce equipos de 

refrixeración instalados hai un ano para todo o hospital son manifestamente 

insuficientes. 

Toda vez que o proxecto do Gran Montecelo está nunha fase moi inicial, por 

culpa da Xunta do Partido Popular que mantivo paralizado o proxecto durante anos, a 

inacción como táctica non pode ser a saída; é preciso tomar medidas para que diante 

doutra situación de altas temperaturas non se repita esta situación, que non só causa 

malestar, senón que supón un risco a maiores para a saúde das persoas ingresadas e para 

@s profesionais. 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Considera aceptábel a situación vivida no Hospital Provincial de Pontevedra 

onde estiveron doentes ingresad@s en plantas de hospitalización con temperaturas 

superiores a 30 graos e en algúns casos de 35? 

Considera que nesas condicións pódese prestar unha mínima calidade 

asistencial? 

Diante dunha vaga de calor, da que se tiña coñecemento, a Dirección do CHOP 

tomou todas as medidas precisas para protexer @s doentes e ao persoal das altas 

temperaturas? 
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Considera que doce equipos de refrixeración instalados hai un ano para todo o 

hospital e ventiladores son suficientes? 

Que medidas vai tomar para evitar as altas temperaturas dentro do Hospital 

Provincial de Pontevedra, para o conxunto das persoas e persoal do Hospital e non só 

para as zonas sensíbeis? 

 

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/08/2018 10:47:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/08/2018 10:47:28 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 09/08/2018 10:47:31 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/08/2018 10:47:33 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/08/2018 10:47:35 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/08/2018 10:47:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar pola Consellaría de Política Social 

diante do incumprimento do contrato por parte da Fundación Diagrama concesionaria 

do servizo do CR Monteledo de Ourense. 

 

Representantes dos traballadores do CR Monteledo de Ourense puxéronse en 

contacto co Grupo parlamentar do BNG para trasladarnos os incumprimentos que a 

Fundación Diagrama, concesionaria do servizo, está a facer cobertura do persoal nos 

seus períodos vacacionais, tal e como se especifica na cláusula quinta da 

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procedemento de 

selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a atención residencial e a 

intervención educativa integral con menores que teñen que cumprir medidas xudiciais 

privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora 

da responsabilidade penal dos menores en centros de reeducación da Comunidade 

Autónoma: 

A cobertura, en todo momento, dos postos de traballo e das correspondentes 

funcións. En consecuencia, a entidade efectuará ao seu cargo e inmediatamente as 

substitucións necesarias do persoal que teña asignado á actividade sexa cal for a súa 

causa, de forma que a execución das medidas xudiciais quede sempre asegurada. As 

variacións que se produzan no cadro de persoal serán inmediatamente comunicadas á 
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Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica para a súa 

autorización, acompañando a documentación acreditativa da titulación e do currculum 

profesional. 

Por parte dos representantes dos traballadores trasládasenos que a non cobertura 

do persoal no desfrute das obrigadas e necesarias vacacións dos educadores, unido á 

escasa, tardía ou inexistente cobertura das baixas por incapacidade temporal, e a propia 

nova metodoloxía da fundación Diagrama en canto a subdivisión en grupos e 

actividades dos menores, provocou unha merma na calidade da prestación do servizo e 

na carga de traballo do persoal educador. 

Durante o ano 2017 non se contratou a unha soa persoa educadora para cubrir as 

vacacións d@s 34 do cadro de persoal, non se cubriron as vacacións de ningunha 

categoría profesional do cadro do centro. Ao non contratar persoal para cubrir as 

vacacións da plantilla, e non cubrir con celeridade as baixas, fai que o traballo se realice 

boa parte do ano en servizos mínimos, ditados pola propia administración de oito por 

quenda, e mesmo por debaixo de estes, con quendas de 7, 6 e ata 5 traballadores por 

quenda. 

Esta situación foi posta en coñecemento das persoas responsábeis da Consellaría 

de Política Social, en concreto da Directora e Subdirectora Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica, dada a negativa da Fundación a cumprir co establecido na 

resolución da convocatoria. Estamos diante dun incumprimento contractual entre unha 

empresa concesionaria coa Administración pagadora do servizo, toda vez que a cláusula 

sexta da concesión establece, no apartado de “outras obrigas” que a “Administración 

está facultada para ditar as instrución oportunas para o estrito cumprimento do 

convenio”. 
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Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Parécelle normal á Consellaría de Política Social a situación que se está a vivir 

no CR Monteledo de Ourense? 

Sendo coñecedoras ás responsábeis da Dirección Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica da situación por que non teñen obrigado á Fundación 

Diagrama a cumprir o establecido na cláusula 5ª da Resolución da convocatoria? 

Que actuacións ten realizado diante da información da situación que lle ten sido 

trasladada por parte dos representantes d@s traballadores/as? 

Considera que @s menores acollid@s neste centro poden recibir a atención 

precisa con estas carencias de persoal? 

Cal é a razón de que non actúe diante dunha empresa polo que a a Xunta lle está 

pagando por un persoal do que non dispón? 

Que accións vai realizar ? 

 

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

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

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/08/2018 11:09:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/08/2018 11:09:17 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/08/2018 11:09:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/08/2018 11:09:21 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/08/2018 11:09:23 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Comisión, sobre a protección do Castro da Punta de San Pedro de 

Benquerencia no Concello de Barreiros, A Mariña e as medidas que debe adoptar a 

Xunta de Galiza para garantir a súa conservación 

 

Os colectivos Mariña Patrimonio e ADEGA denunciaron perante o SEPRONA 

o uso do predio no que se localiza o Castro da Punta e San Pedro de Benquerencia, no 

Concello de Barreiros (A Mariña) como aparcadoiro de autocaravanas.  

Este castro é un ben patrimonial incluído no catálogo das Normas Subsidiarias 

de Planeamento do Concello de Barreiros e a súa cualificación urbanística é de solo non 

urbanizable de protección patrimonial. As Normas Subsidiarias de Planeamento do 

Concello de Barreiros outórganlle ao Castro de San Pedro unha protección que resulta 

incompatíbel co seu uso como aparcadoiro que podería ocasionar danos nun ben 

patrimonial protexido.  

Diante das denuncias públicas, o alcalde da localidade asegurou que se trata dun 

predio particular, de propiedade privada, polo que non lle corresponde -segundo el- 

actuar ao concello.  
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De acordo coa Lei 5/2016, de Patrimonio cultural de Galiza correspóndelle á 

Xunta a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural galego (artigo 2.1) mais 

teñen responsabilidades na súa protección e conservación todas as administracións, 

tamén os concellos. Porén, o Goberno galego non pode ficar á marxe do que está a 

acontecer e debe actuar para garantir o cumprimento da lei.  

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

 

- Ten coñecemento a Xunta de Galiza da existencia dun aparcadoiro de 

autocaravanas no predio en que se atopa o Castro da Punta de San Pedro de 

Benquerencia (Barreiros)? 

- Cumpre coa legalidade este uso toda vez que o xacemento é un ben 

patrimonial protexido? 

- Que medidas ten adoptado ou pensa adoptar o Goberno galego para garantir a 

protección e conservación deste xacemento? 

- Avaliou as responsabilidades que se poidan derivar dos prexuízos que a 

devandita actividade ocasionase no castro? 
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Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/08/2018 11:35:03 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/08/2018 11:35:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/08/2018 11:35:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/08/2018 11:35:12 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/08/2018 11:35:14 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/08/2018 11:35:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e María Luisa Pierres López deputadas 

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

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

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

Institucional, de Administracións Xeral, Xustiza e Interior. 

 

 

Distintas institucións da Unión Europea levan décadas alertando da 

pervivencia de fortes desigualdades entre homes e mulleres nos eidos da 

ciencia e a investigación e as graves consecuencias que isto ten para a 

organización do Espazo Europeo de Investigación, ao tempo que defenden 

que é absolutamente imprescindible a incorporación de políticas transversais 

e que teñan unha  perspectiva de xénero nas políticas públicas de I+D+i para 

rematar coa invisibilidade e a segregación das mulleres nestes ámbitos 

 

Estas necesarias políticas públicas transversais que rompan as desigualdades 

e que faciliten a carreira científica das mulleres, foron iniciadas polo goberno 

de coalición de PSOE e BNG.  

 

En 2006 aprobouse unha iniciativa neste Parlamento para crear a Unidade de 

Muller e Ciencia que tiña que ser o buque bandeira destas políticas. Foi 

creada en 2007 coa incorporación de igualdade, pero tamén cos 

departamentos de Educación, Universidade, Investigación e Innovación. Os 

seus obxectivos eran poñer en marcha políticas, que cunha perspectiva 

integral e transversal, promoveran a eliminación nos desequilibrios no eido 

da investigación da innovación e da xestión de I+D+i, realizar informes e 

avaliacións para coñecer a situación das mulleres no ámbito científico, situar 

nos estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro 

plano e incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e 

tecnolóxico de Galicia. 

 

Pero dende a chegada do PP ao goberno de Galicia en 2009 a Unidade de 

Muller e Ciencia, aínda que permanece no papel, quedou paralizada.  

 

Tan paralizada que as noticias na páxina web da Unidade son de 2009, 

ademais desapareceu dos orzamentos e, habendo rematado o I Programa de 

Muller e Ciencia en 2012, tardaron 4 anos en facer o II Programa, 2016-

2020. Tanta é a desidia que este II Programa non está colgado na páxina web 

da Unidade. 
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A Unidade de Muller e Ciencia é un instrumento fundamental para rachar 

coas desigualdades entre mulleres e homes polo que é preciso que volva a 

funcionar de inmediato 

 

Por todo o exposto anteriormente, as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª.) Cal foi a última acción levada a cabo por esta Unidade excluíndo a 

entrega do Premio Josefa Wonenburger ? 

 

2ª.) Pensan actualizar a páxina web da Unidade de Muller e Ciencia? 

 

3ª.) Cantas veces se reuniu o Pleno da Unidade Muller e Ciencia nos anos 

2017 e 2018? En que datas e con que orde do día en cada unha das reunións?  

 

4ª.) Creouse na presente lexislatura algunha comisión de traballo na Unidade 

de Muller e Ciencia? Con que fin?  

 

5ª.) Cal foi o último estudo realizado pola Unidade de Muller e Ciencia sobre 

a realidade da muller nos eidos da ciencia, a investigación e a tecnoloxía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/08/2018 13:33:06 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2018 13:33:14 
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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 4.ª, 

Educación e Cultura. 

 
 

O presidente Feijoo acaba de afirmar sorpresivamente nun acto cos reitores 

das universidades galegas que vai levantar un novo edificio na Cidade da 

Cultura destinado a organismos académicos como o Consorcio 

Interuniversitario de Galicia e a Axencia para a Calidade do Sistema 

Universitario de Galicia.  

 

Parece ser que quere levantar o que ía ser o teatro e afirma que custará 17 

millóns, pero sen dar máis datos. 

 

Parece que quere que unha parte do custo sexa sufragado polas universidades 

pero non sabemos se as universidades foron avisadas deste proxecto e 

tampouco sabemos a que se debe esta decisión e que estudos se levaron a 

cabo para xustificar a construción dun edificio que, cos datos que temos 

neste momento, é absolutamente innecesario. 

 

Non deixa de chamar a atención que o PP defendeu a creación do Consorcio 

para aforrar cartos entre as universidades e agora vai custar como mínimo 17 

millóns de euros e que, por outra parte, Feijoo comprometeuse a paralizar 

todas as obras do Gaias. 

 

Isto é un proxecto totalmente opaco que necesita de moitas explicacións, por 

exemplo parece imposible que o proxecto do teatro sirva para as novas 

funcións que lle quere dar ao edificio polo que habería que facer un novo 

proxecto adecuado e cambiar todo o existente, o que tería un custe 

importante. 

 

Tampouco, sen ter máis información, se ve a necesidade dun edificio novo 

para o Consorcio que, polas súas funcións, terá pouco persoal propio, e en 

todo caso sería máis barato facelo nun campus. Todos sabemos por 

experiencia os gastos extras que teñen os edificios do Gaias pola súa 

estrutura, pola pedra que os recubre e moitas máis características propias que 

fan a construción moi cara. 
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Dada esta situación, e tendo en conta que 17 millóns de euros é unha 

cantidade moi importante para investir por exemplo na investigación 

universitaria, cremos que o goberno ten que dar moitas explicacións para este 

proxecto. 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª.) Cales son as causas que motivan incumprir a promesa do Sr. Feijoo de 

paralizar as obras da Cidade da Cultura? 

 

2ª.) Vai servir o proxecto construtivo dun teatro para as función dun 

Consorcio Universitario? Vaise cambiar este proxecto? Que custo tería un 

novo proxecto ou unha adecuación do teatro para un centro administrativo? 

 

3ª.) Por que afirma o Sr. presidente que outro proxecto custaría 30 millóns? 

Que proxecto? En que se basean estes cálculos? 

 

4ª.) Que razóns existen para afirmar que o Consorcio Interuniversitario 

necesita un novo edificio? Cantas persoas van traballar neste Consorcio? Non 

existen en ningún campus instalacións suficientes para este Consorcio? 

 

5ª.) Que tipo de sistema de contratación vaise levar a cabo para a licitación e 

adxudicación deste edificio? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/08/2018 13:43:02 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/08/2018 13:43:11 
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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 polo Sergas e o 061 diante da folga 

convocada polos profesionais diante do traslado do servizo á Estrada 

 

A Xunta de Galiza ten adoptado a decisión de trasladar os servizos de 

coordinación do 061 ao Edificio de atención Integrada de Emerxencia da Estrada. A 

data comunicada para este traslado é o 2 de outubro. Este traslado afecta a arredor de 

190 profesionais, persoal estatutario e laboral da Xunta de Galiza e ao persoal 

pertencente á empresa do Grupo Norte ao que lle ten externalizado parte do servizo. 

Diante deste traslado a Administración ten realizado unha relentización da 

negociación das condicións do mesmo inexplicábel. Por parte dos traballadores/as 

trasladáronlle as súas demandas en maio de 2017, e non foi até xaneiro de 2018 que 

conseguiron un primeiro contacto, e non houbo a seguinte reunión até xuño. 

Esta estratexia de adiar até o final a negociación é unha irresponsabilidade por 

parte do Sergas, do 061 e do Grupo Norte. @s profesionais reclaman unha 

compensación diante dunha deslocalización do seu posto de traballo, que afecta 

substancialmente as condicións laborais e de vida. Supón perda de cartos e de tempo, 

dificultades de conciliación... 
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Diante desta situación está levándose a cabo unha folga indefinida tanto no 061 

como no Grupo Norte pola falta de acordo nas condicións do traslado e dun cronograma 

serio que poida garantir que o traslado se poida levar a cabo dun xeito efectivo e seguro 

tanto para @s traballadores e traballadoras como para a poboación. 

Estamos diante dun servizo esencial como é a coordinación das urxencias 

sanitarias de Galiza, polo que se fai preciso que a Xunta abandone a posición de 

inmobilismo e dilación e se sente a negociar c@s traballadores e traballadoras, pezas 

clave nun servizo tan vital.  

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Vai atender as demandas d@s traballadores e traballadores, especialmente en 

canto a compensacións económicas ocasionadas pola deslocalización(transporte, tempo, 

conciliación...) diante do traslado da central de coordinación do 061 á Estrada? 

Non lle parece xusto que @s profesionais reclamen non perder do seu salario co 

traslado do seu posto de traballo a unha nova ubicación? 

Pode nas condicións actuais garantir que o traslado se pode realizar de xeito 

efectivo e seguro tanto para @s traballadores e traballadoras como para a poboación? 

Despois de todo o acontecido co traslado do 112 ás mesmas instalacións, cunha 

folga de máis de 80 días, vai a Xunta cometer os mesmos erros? 
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Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:26:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:26:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:26:17 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:26:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:26:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:26:24 

 

114337



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar diante da situación límite do persoal dos 

PACs. 

 

@s profesionais dos PACs levan meses denunciando a situación de deterioro das 

condicións laborais e asistenciais que se vive nestes centros que atenden as urxencias 

extra-hospitalarias de Galiza. Seguen cos mesmos recursos materiais e humanos que hai 

10 anos, cando neste tempo as urxencias non fixeron máis que aumentar: 

envellecemento da poboación, o persoal dos PACs fai o 90% do traballo do 061, son os 

que “medicalizan” as ambulancias, van aos domicilios, atenden os accidentes, 

infartos...Denuncian que traballan continuamente en situación de servizos mínimos, que 

a sobrecarga laboral é brutal, que non substitúen as ausencias d@s profesionais, que non 

se establecen reforzos en fins de semana ou en datas con previsión de aumento de 

demanda. Denuncian que en algúns centros nin sequera se cobren eses servizos 

mínimos. 

Levan meses denunciando que así é imposíbel continuar, tentando que o Sergas 

escoite as súas demandas, atopándose que lonxe de ser escoitados este verán están a 

traballar en peores condicións que nunca. Atención Primaria con listas de espera 

estruturais de máis dunha semana, profesionais sen substituír, centros de saúde 

pechados polas tardes, consultorios pechados, ausencia de pediatras... Toda esa carga 
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asistencial concéntrase nos PACs, aos que non se lles aumenta o persoal, senón que a 

solución que aporta o Sergas e a sobrecarga laboral e o recorte de dereitos dun persoal 

extenuado que está traballando ao límite. 

Esta situación non é froito da fatalidade, e consecuencia directa das decisións 

políticas que o Partido Popular no Goberno galego foi tomando ao longo dos últimos 

anos, de recortes e deterioro da sanidade pública. Recorte de persoal, taxa de reposición, 

precariedade laboral, abandono do Plan de Mellora da Atención Primaria... ocasiona a 

fuxida de profesionais cara outros sistemas sanitarios, outros países ou a sanidade 

privada.  

A situación é consecuencia da escolla ideolóxica do Partido Popular de deterioro 

da sanidade pública para beneficio da privada, polo tanto é reversíbel, hai alternativa 

cun cambio de rumbo, para ir na dirección contraria. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Vai atender, sen máis dilación, as demandas d@s profesionais que prestan os 

seus servizos nos Puntos de Atención Continuada, PACs, das que é coñecedor o Sergas? 

Vai realizar de inmediato un análise rigoroso das necesidades reais de persoal no 

Sergas, e dos dispositivos que son precisos atender e cubrir? 

Vai proceder a convocar absolutamente todas as prazas vacantes, de todas as 

categorías, existentes no Sergas, para garantir emprego estábel, de calidade e con 

dereitos? 
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Vai realizar unha oferta laboral de contratación de calidade, destinada tanto a 

fidelizar @s profesionais que están nas listas de contratación como a atraer @s 

profesionais que están actualmente traballando fóra de Galiza? 

Dada a falta de profesionais non considera necesario aumentar as prazas de 

formación na Universidade de Medicina? 

Dada a falta de profesionais non considera preciso demandar do Goberno 

español o aumento do número de prazas para adaptar as prazas de formación polo 

sistema de Residencia MIR e EIR, que se ofertan en Galiza, ás necesidades reais que ten 

o Sergas de cobertura de profesionais? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:40:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:40:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:40:41 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:40:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:40:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:40:47 
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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 da non substitución de persoal 

facultativo no concello do Rosal. 

 

A sanidade pública de Galiza está en estado de auténtica emerxencia como 

consecuencia das políticas do PP. Unha situación de deterioro xeneralizado na que a 

Atención Primaria de Galiza está sendo unha das principais damnificadas das nefastas 

políticas do Partido Popular. Desde o regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 

todos as decisións tomados foron en detrimento dunha Atención Primaria como o eixo 

fundamental do sistema sanitario, como “a porta de entrada”, como elemento de 

coordinación clave para que o modelo sexa sostíbel. 

Masificación de consultas, cupos de profesionais por enriba do estabelecido, 

redución de profesionais, non substitución nin por xubilación, nin vacacións nin ILT, 

nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas de espera xa son habituais, peche de 

axendas, colapsos, profesionais que ao ter que acudir a algunha urxencia teñen que 

deixar as súas consultas abandonadas durante horas, listas de espera de ata unha 

semana... 

Non se trata de “casos puntuais” como queren facernos crer @s responsábeis do 

Sergas, senón que son as consecuencias de decisións que levan ao deterioro estrutural da 
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Atención Primaria, decisións non inocentes, senón que son froito dunha escolla 

ideolóxica. 

Os Centros de saúde do Rosal responden á situación que se acaba de describir. A 

política do Sergas de non substitución do persoal, nin nos seus permisos, nin vacacións 

está a ter como consecuencia a redución de servizos e unha sobrecarga asistencial 

brutal. 

Desde o pasado 1 de agosto, un so médico está a cubrir dúas prazas nos centros 

médicos de San Miguel de Tabagón e O Rosal. Por esa razón, os usuarios están a sufrir 

alteracións nas citas médicas xa concertadas e as novas solicitudes de consulta teñen 

unha demora de case dúas semanas.  

Dende o BNG, vemos como o Sergas non toma a sanidade con seriedade e rigor, 

en lugar de mellorar os servizos médicos próximos á cidadanía, o que fai e recortalos.  

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Vai proceder a Xunta de Galiza á substitución dos facultativos nos centros 

médicos de San Miguel de Tabagón e O Rosal? 

Considera que @s veciños do Rosal están a recibir unha boa asistencia sanitaria 

cunha demoras de dúas semanas para ser atendidos polo seu médico de familia? 

Considera razoábel listas de espera de dúas semanas en Atención Primaria? 

É este o modelo sanitario do Partido Popular? 
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Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:55:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:55:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:55:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:55:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:55:15 
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:55:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado 

Quintela deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

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

 
 

A matrona é unha profesional recoñecida internacionalmente en todos os 

sistemas sanitarios, nos que se considera unha figura esencial que incide nun 

ámbito sanitario e social tan importante como a maternidade e a atención á 

saúde sexual e reprodutiva da muller e da familia, nos diferentes momentos 

do ciclo vital das persoas; achegando o apoio, os coidados e os consellos 

necesarios, que inclúen medidas preventivas, a promoción do nacemento 

normal, a detección de complicacións na nai e no neno, o acceso ao coidado 

médico ou outra asistencia axeitada e a execución de medidas de emerxencia. 

 

As matronas están capacitadas para desenvolver as súas competencias no 

entorno da atención especializada hospitalaria e na atención primaria, tal e 

como se recolle no documento de reclamación de competencias de 

enfermería Obstétrico-Xinecolóxica (matrona) elaborado pola FAME e 

sustentado na normativa española e europea vixente. 

 

A nivel de atención primaria, as competencias da matrona son: 

 

 Atención preconcepcional 

 Control do embarazo de baixo e medio risco. 

 Educación grupal a embarazadas, parella ou acompañante, dentro do 

programa de “preparación ao nacemento”. 

 Atención no postparto na consulta e no domicilio. 

 Educación grupal no postparto. 

 Asesoramento e soporte na lactación materna e crianza. 

 Seguimento do neonato san ata o 28 día de vida. 

 Realización de probas de screening para a prevención do cáncer de 

cérvix (citoloxías). 

 Asesoramento en materia de saúde sexual e reprodutiva (elección de 

métodos anticonceptivos). 

 Consulta de asesoramento en materia de saúde sexual para 

adolescentes/mozos e colectivos que demanden formación nesta 

materia: profesores, pais e nais. 
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 Participación no screening da detección de infeccións de transmisión 

sexual e derivación a outros profesionais, se fora o caso. 

 Consulta dirixida ás mulleres que se atopan na etapa perimenopáusica 

e menopáusica, en relación á saúde sexual e reprodutiva nesta etapa da 

vida. 

 Detección e atención na violencia de xénero, especialmente durante o 

embarazo e o postparto. 

 

A maioría de países do entorno europeo apostan por un modelo de coidados 

onde as matronas teñen un papel fundamental e isto require dunha 

planificación de recursos profesionais que poidan garantir a carteira de 

servizos e coidados que teñen que proporcionar as matronas ás mulleres e ás 

súas familias. 

 

Segundo un estudio elaborado pola Federación de Asociacións de Matronas 

de España en 2016, a media de enfermeiras matronas por 100.000 habitantes 

nos países da OCDE era de 69,8 mentres que en España era, no ano 2014, de 

só 24,2 (case tres veces menos). 

 

No mesmo estudo sinálanse tamén importantes diferenzas na ratio de 

matronas por cada 100.000 mulleres no caso das comunidades autónomas, 

sendo Galicia, Madrid, Asturias e Andalucía as que teñen unha ratio menor, 

fronte a Baleares cunha ratio de 36,49 matronas por 100.000 mulleres, sendo 

a ratio de España no 2009 de 31,6 matronas. 

 

A OCDE no seu estudo tamén sinala as ratios de matronas por cada 1.000 

nacementos, situándose en España en 12,4 matronas, namentres que a media 

dos países obxecto de estudo se sitúa en 25,9 matronas por cada 1.000 

nacementos. Novamente España está moi por baixo da media do resto de 

países.  

 

Nos países do noso entorno a tendencia é ao incremento, optando por investir 

na atención no puerperio e no coidado ao neonato, triplicando na última 

década os cocientes de matronas por cada 1.000 nacementos. 

 

Noutro estudo do Ministerio de Sanidade sobre a necesidade de profesionais 

de Enfermería 2010-2015 (SANIFAX-2011) a proxección feita sobre o 

número de matronas era de 7.204 mentres que en 2015 o número de matronas 

era dunhas 5.469 matronas para todo o territorio español, o que supuña que 

en 2015 España tiña un 25% menos de matronas do estimado en 2011 e se 
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temos en conta a previsión para o 2020 de 8.200 matronas, o crecemento 

anual tería que ter sido dunhas 546 matronas más anuais. 

 

Segundo os últimos datos publicados polo INE, o 30 de maio de 2018, 

referidos ao ano 2017, o número de enfermeiros colexiados incrementou en 

8.527 persoas (un 2,9%), situándose en 299.824; e dentro deste colectivo, 

9.013 persoas estaban rexistradas como matronas (un 2,6% máis que o ano 

anterior).  

 

En canto ao reparto por comunidades autónomas, os maiores incrementos 

foron na Comunidade Foral de Navarra (23,0%), Andalucía (5,5%) e 

Canarias (4,6%); mentres que A Rioxa (0,5%), Galicia (0,6%) e a 

Comunidade de Madrid (0,8%) rexistraron os menores aumentos. 

 

O Concello de Cerceda tiña a 1 de xaneiro de 2017, segundo o IGE, 4.992 

habitantes, dos que 2.531 son mulleres, e destas 1.446 teñen entre 17 e 64 

anos.  

 

A atención de matrona neste concello consiste nunha consulta cada quince 

días sen que a profesional que presta o servizo sexa sempre a mesma, servizo 

que, ademais, se suspende no mes de agosto. 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

1. Que ratios considera a Xunta de Galicia aceptables para a atención de 

matrona para o Concello de Cerceda? 

2. Considera a Xunta de Galicia que o número actual de matronas do 

sistema público de saúde para o Concello de Cerceda é suficiente para 

dar un servizo axeitado á poboación? 

3. Considera a Xunta de Galicia que a atención actual de matronas nos 

concellos do rural é axeitada e axuda ao asentamento poboacional? 

4. Considera a Xunta de Galicia que a atención de matrona feita por 

unha profesional distinta cada día é unha atención adecuada para o 

Concello de Cerceda? 

5. Considera a Xunta de Galicia que a atención cada 15 días é axeitada 

para o Concello de Cerceda? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2018 
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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 4ª. 

 

 

A vaga de lumes de outubro de 2017 afectou á parroquia monfortina de Chavaga. 

Días despois do incendio xa comezaron os traballos de retirada de madeira 

queimada da zona, que duraron uns sete meses, tendo traballado, en ocasións, día 

e noite a maquinaria pesada para retirala. Mesmo se comezou a retirar madeira 

cando aínda, logo das choivas, moitas das zonas eran un barrizal. 

 

Estes traballos no Monte do Castro orixinaron desperfectos, pois abríronse pistas 

que non respectaron os camiños existentes e, nin sequera, un muro perimetral que 

existe nunha das cotas do monte, no contorno de protección do castro. 

 

O Monte do Castro é un alto duns 500 m sobre o nivel do mar no que consta un 

xacemento catalogado (Castro da Coroa ou de Cabo), coa referencia 

GA27031013, un castro adscrito á Idade do Ferro, conformado por dúas 

plataformas circundadas por cadanseu terraplén, cunhas dimensións importantes. 

Considérase que tivo reocupación en época sueva, pois é citado no Parrochiale 

suevum 

 

Na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, o Capítulo IV 

regula o réxime específico de protección dos bens catalogados, como é o caso do 

Castro da Coroa. Así, “as intervencións que se realicen no contorno de 

protección dos bens declarados de interese cultural e catalogados deberán contar 

coa autorización da consellaría competente en materia de patrimonio cultural 
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cando teñan por obxecto”, entre outras, “a implantación ou os cambios de uso 

que poidan ter incidencia sobre a apreciación dos bens no territorio, incluídas as 

cortas e as repoboacións forestais” e “as remocións de terras de calquera tipo no 

contorno de protección dos bens integrantes do patrimonio arqueolóxico”. 

 

Asemade, conforme ao artigo 46, “o contorno de protección debe manterse cos 

seus valores ambientais” e, en concreto, terase en conta como criterio específico 

“evitar os movementos de terras que supoñan unha variación significativa da 

topografía orixinal do contorno” e “procurarase a súa compatibilidade cos 

elementos configuradores da estrutura territorial tradicional, como son a rede de 

camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes”. 

Tamén, “manteranse preferentemente a estrutura e a organización espacial do 

contorno, coa conservación xeral das aliñacións e rasantes”. 

 

No castro de Chavaga realizáronse remocións de terra que alteraron a topografía 

orixinal e que non respectaron a rede de camiños tradicionais. Así mesmo, 

destruíuse parte dun muro dunha das cotas do monte. 

 

No eido do coidado do Patrimonio, a descoordinación entre Administracións 

encargadas de velar polo mesmo – Xunta, Concellos, forzas e corpos de 

seguridade – e, mesmo a descoordinación entre as propias Consellerías da Xunta 

– Medio Rural e Cultura – é unha constante. Na provincia de Lugo hai exemplos 

abondosos de xacementos arqueolóxicos arrasados ou danados por traballos 

como a retirada de madeira, ben se trate de elementos catalogados ou non. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta as seguintes Preguntas: 

 

1. É coñecedora a Xunta do estado actual do Castro da Coroa, en Chavaga? 
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2. Realizou a Xunta, a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, algún 

tipo de seguimento dos traballos de corta e traslado de madeira queimada no 

Castro da Coroa, en Chavaga? 

 

3. Por que non fixo a Xunta unha avaliación do estado do xacemento 

arqueolóxico citado logo dos lumes de outubro de 2017? 

 

4. Vai a Xunta realizar algunha inspección sobre o terreo para determinar o 

estado de afectación do Castro da Coroa? 

 

5. Considera a Xunta axeitada a intervención realizada para a corta e traslado de 

madeira na parroquia de Chavaga? 

 

6. Concedeu a Xunta os permisos pertinentes para os traballos de corta e traslado 

de madeira no Castro da Coroa en Chavaga? En que data ou en que datas? 

 

7. Ten prevista a Xunta algunha actuación de investigación ou de conservación 

no Castro da Coroa? 

 

Santiago de Compostela, 13 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 13/08/2018 13:22:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

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

Emprego. 

 

O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular 

característica para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que 

teña para moitas das persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos 

poderes públicos e en concreto por parte da Comunidade Autónoma, 

competente en materia de servicios sociais que inclúe ás políticas de familia, 

benestar social, inclusión social, servicios comunitarios, atención ás persoas 

con discapacidade e ás persoas maiores. 

 

O plan de traballo do Consello de Contas para o ano 2016, aprobado polo 

pleno do Consello o 4 de decembro de 2015, contemplaba a realización dun 

informe sobre o gasto público autonómico en centros residenciais para 

persoas maiores e persoas con discapacidade. Recentemente coñeciamos dito 

documento que arroxa preocupantes datos sobre a situación da atención aos 

maiores na nosa comunidade autónoma.  

 

O informe sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en 

Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado 

pola OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento 

das prazas privadas(na actualidade o 65% do total das prazas ofertadas) en 

detrimento das xestionadas directamente pola administración autonómica. 

 

Esta aposta do goberno de Feijoo pola privatización de servizos públicos 

amósase tamén na fiscalización que o Consello de Contas realizou dos gastos 

de funcionamento dos centros públicos, que descenden desde o ano 2012 a 

pesar de que o número de prazas residenciais permaneceu case inalterable, 

así como o dos gastos de persoal das residencias xestionadas pola Xunta, que 

experimentaron un descenso dun 7,1% no exercicio 2015 con respecto ao 

exercicio 2010, debido ás medidas de contención para corrixir o déficit 

público e a non cobertura das ausencias nas xornadas mediante contratacións 

temporais. 
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Ademais, o prazo medio ou de trámite do procedemento para o 

recoñecemento do  dereito a unha praza residencial no exercicio 2015 foi de 

453 días, moi superior aos seis meses que marca a lexislación, e o tempo 

medio de espera ata conseguir o ingreso no centro residencial, de 154 días, 

case o dobre do estipulado pola normativa aplicable. 

 

O informe chama a atención tamén sobre as graves deficiencias na xestión 

dos centros residenciais, en especial daqueles cuxa xestión está privatizada, 

referidos a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente do 

cociente do persoal de atención directa e a non diferenciación de funcións 

por categorías profesionais, do uso inadecuado das instalacións, das 

deficiencias nos protocolos de funcionamento, da falta de rigor dos 

rexistros... A pesares de que estes son factores que repercuten na calidade do 

servizo que se presta aos residentes, a Xunta de Galicia non iniciou 

expedientes sancionadores nos casos nos que as irregularidades observadas 

non se corrixiron posteriormente a ser notificadas.  

 

Son numerosas as persoas maiores que en Galicia demandan unha praza 

residencial, pero non poden ter acceso á mesma e dadas as cifras 

demográficas, serán máis no futuro inmediato.  Así para dentro de quince 

anos, no 2031, o IGE prevé que existan da orde de 780.000 persoas de 65 ou 

máis anos,  un aumento superior ao  17 % con respecto ás cifras actuais. Sen 

que a planificación da Xunta de Galicia pareza ter en conta tales previsións 

de acontecementos a curto e medio prazo, senón que, ao contrario: mantén un 

inaceptable e moi considerable retraso ao respecto das actuacións que debera 

levar adiante co obxecto de facer fronte a esta importante carencia pública. 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do informe do Consello de 

Contas, publicado recentemente, “sobre o gasto público autonómico en 

centros residenciais para persoas maiores e persoas con discapacidade”? 

 

2. Que medidas ten pensado adoptar o goberno galego para paliar o 

grave déficit de prazas públicas en residencias para persoas maiores ? 
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3. Que prazos concretos establece para dar cumprimento ao compromiso 

de construción de residencias públicas nas sete cidades máis importantes de 

Galicia ? 

 

4. Nestes centros propios, que modelo de xestión se vai a adoptar? 

 

5. E para o resto de Galicia, que outras novas actuacións, no seu caso, 

contempla realizar? 

 

6. Ten previsto o goberno galego, durante a X lexislatura, incrementar os 

gastos de funcionamento e de persoal das residencias públicas de maiores da 

nosa comunidade autónoma? 

 

7. Considera a Xunta de Galicia que se axusta ao estipulado na 

normativa vixente o prazo medio ou de trámite do procedemento para o 

recoñecemento do dereito a unha praza residencial? 

 

8. Que medidas ten previsto tomar o goberno galego para reducir este 

tempo de agarda? 

 

9. Cantas sancións impuxo a Xunta de Galicia, dende o ano 2010, por 

deficiencias na xestión dos centros residenciais? 

 

10. A que centros corresponden ditas sancións? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/08/2018 10:38:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 14/08/2018 10:39:04 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/08/2018 10:39:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Julio 

Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez deputadas e deputados 

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

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

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

Política Social e Emprego. 

 

Cerceda é un Concello que conta cunha poboación 4.492 habitantes segundo 

os últimos datos do IGE (01.01.2017), dos que 465 teñen entre 0 e 14 anos. 

 

A atención pediátrica neste Concello desenvólvese en horario de 8:30 a 11:30 

horas de luns a venres, sen que poida retrasarse a consulta debido a que a 

pediatra ten que incorporarse no Centro de Saúde de Acea da Ma 

(Culleredo). 

 

No mes de agosto, o servizo de Pediatría suspéndese para a atención dos 

nenos e das nenas de Cerceda, tendo que ser atendidos, só en caso de 

urxencia, pola persoa que se encontre para a atención das urxencias en xeral 

para toda o poboación ou ben desprazarse ata o Centro Rosalía de Castro, 

materno infantil, da Coruña, a 25 Km do centro de Cerceda. 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai o goberno galego sobre o servizo de Pediatría que se 

está a prestar no Concello de Cerceda? 

 

2º) Considera o goberno galego que, na “lexislatura do rural”, a prestación 

deficiente dun servizo fundamental para as familias, como o de pediatría, 

axuda ao asentamento poboacional nos concellos rurais? 

 

3º) Cando vai solucionar o goberno galego esta deficiencia no servizo de 

Pediatría de Cerceda? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de agosto de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/08/2018 12:04:33 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/08/2018 12:04:44 

 
Julio Torrado Quintela na data 14/08/2018 12:04:55 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/08/2018 12:05:03 
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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 na Comisión 

2.ª. 

 

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático vén de formular 

favorablemente a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque eólico 

de Mouriños, ubicado nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas. 

Este proxecto insiste no modelo desenvolto nas últimas décadas en Galiza. 

Un modelo onde voan os beneficios producidos polo vento, que non serve para 

dinamizar a economía do rural e onde prevalece o descoido ambiental e 

paisaxístico. 

As empresas aproveitan a normativa aprobada polos gobernos autonómico e 

estatal para facer un gran negocio que pouco deixa na economía local. 

A declaración de utilidade pública outorgada sistematicamente por riba doutros 

usos, como o agrario, forestal ou turístico, e a declaración de proxecto de 

especial interese, que acurta os prazos á metade, son dous instrumentos que 

favorecen ás grandes empresas que se dedican á produción eólica, e impiden a 

defensa dos intereses da maioría. 

No caso de Mouriños, o parque eólico proxectado atópase nun enclave de gran 

valor paisaxístico e patrimonial. 
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De acordo co Catalogo das paisaxes, o parque situase nas comarcas paisaxísticas 

da Costa da Morte e Bergantiños, na grande area paisaxística das Chairas e Fosas 

Occidentais.  

Ese catalogo delimita unha serie de areas de especial interese paisaxístico 

(AEIP), unha delas próxima ao parque, o Dolmen de Dombate. 

O catalogo tamén identifica unha serie de miradoiros, o do Monte Branco e o do 

Alto da Fernandiña, este último situado dentro da área de aproveitamento do 

parque eólico. 

A Axencia de Turismo de Galicia indica que os impactos máis importantes terán 

lugar na fase de explotación e, ao seu xuízo, o máis importante é no medio 

socieconómico ao tratarse dunha zona cun claro destino turístico e rural. 

Indica que os puntos de interese turístico son Castro de Borneiro ao oeste do 

parque eólico, o Dolmen de Dombate ao oeste e Torres do Allo ao sueste. 

A Dirección Xeral do Patrimonio Natural no seu informe relativo ao ESIA indica 

que a zona onde se localiza o proxecto non ostenta ningunha figura autonómica 

ou estatal de protección de espazos naturais das recollidas na Lei 9/2001, nin na 

Lei 42/2007, aínda que próximo ao parque eólico, en torno a 1 km, se atopan os 

seguintes espazos con figuras de protección: Zona especial de conservación 

(ZEC) “Costa da Morte” (ES111000S), Zona de especial protección dos valores 

naturais (ZEPVN) “Costa da Morte”, e Zona de especial protección para as aves 

(ZEPA) “Costa da Morte (Norte)”. 

Todos os grupos, incluso finalmente o PP, presentaron propostas de ampliación 

da Rede Natura, ampliación xa recomendada en 2011 pola Unión Europea, 

aprobándose a do Partido Popular no ano 2017. 
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A zona na que se sitúa o proxecto do parque eólico de Mouriños podería, polos 

seus valores e pola súa proximidade a estas zonas xa incluídas, ser parte desa 

ampliación e, polo tanto, pasar a ser unha zona vetada para a implantación de 

parques, pero aínda que isto aconteza, o parque xa será unha realidade. 

Isto acontece mentres, inexplicablemente, segue paralizada a aprobación das 

Directrices da Paisaxe, e a ampliación da Rede Natura, ambas as dúas cuestións 

que poderían influír decisivamente no trámite do proxecto no caso de estar en 

vigor. 

A zona ten un enorme potencial turístico polas súas condicións naturais e pola 

súa paisaxe, pero iso non é óbice para que este proxecto pase por riba de todo e 

continúe coa súa tramitación. 

Porque segundo a empresa promotora, Renovables de Aragón SLU, os parques 

eólicos aproveitan unha das vantaxes territoriais de Galicia, o vento, para o seu 

desenvolvemento e para mellorar a calidade de vida das zonas rurais, que o 

proxecto implicara a creación de postos de traballo na fase de execución, pero 

tamén na de explotación, e sinalan os beneficios económicos as entidades locais 

que lles permiten acometer proxectos de interese social, así como, as 

infraestruturas asociadas aos parques. 

Pero este proxecto creará pouco emprego na zona, e basicamente na fase de 

construción, case nada ou nada na de explotación e non deixará nin un euro nos 

concellos de Cabana de Bergantiños e Zas ao constar de 3 aeroxeneradores. 

Isto fainos preguntarnos cal é o interese público neste modelo de explotación do 

vento. 
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Por todo o exposto o grupo parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en Comisión: 

1) Considera que o modelo de desenvolvemento eólico de Galiza favorece a 

dinamización económica das zonas onde se implantan? 

2) Considera que o negocio de empresas como Naturgy é de interese público? 

3) Por que non se elabora por parte da Xunta de Galicia unha proposta de 

ampliación da Rede Natura? 

3) Por que motivo está conxelada a aprobación das Directrices da Paisaxe que, 

segundo prometeu o Presidente da Xunta de Galicia, deberían de estar aprobadas 

en 2017? 

4) En casos como o parque de Mouriños no que a empresa non pagará nin un 

euro de canon eólico, cal será o retorno para a economía local? 

 

 Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

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

 

Antón Sánchez García na data 17/08/2018 09:53:55 

 

Marcos Cal Ogando na data 17/08/2018 09:54:01 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, relativa ao incumprimento do Goberno galego dos compromisos de 

reapertura da base de helicópteros de Vilanova no Barco de Valdeorras. 

 

O pasado 14 de xuño de 2018 o Bloque Nacionalista Galego impulsou un acordo 

unánime no Parlamento Galego na Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos relativo á necesidade da reapertura da base de 

helicópteros que a Xunta de Galiza pechou sen aviso no ano 2017.  

Dito acordo constaba co seguinte texto: «O Parlamento de Galiza insta a 

Consellería do Medio Rural a que, unha vez finalizadas as xestións cos respectivos 

propietarios dos terreos e demais entes implicados, para efectos de declarar o seu uso 

exclusivo, reabra de xeito inmediato a base de helicópteros de Vilanova (O Barco) para 

o seu uso nesta temporada de incendios.» 

Repetidamente membros do Partido Popular e membros do Goberno galego 

teñen aseverado nas súas respostas aos medios de comunicación a “inmediatez” coa que 

irían comezar unhas obras que, no momento de asinarse esta iniciativa e pasado o 

ecuador da tempada de risco de incendios, nin sequera comezaron.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que a Xunta de Galiza estivo 

a demostrar nesta cuestión unha actitude absolutamente neglixente. Primeiro, ao pechar 
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sen explicacións até que houbo demanda sindical e política esta base; segundo, ao non 

explicar de forma transparente os motivos de tal peche; terceiro, ao mentir 

reiteradamente sobre a previsión de reapertura; cuarto, ao nin sequera comezar o seu 

acondicionamento antes do 15 de agosto.  

A base da que falamos pertence ao Distrito Forestal XIII de Valdeorras–Trives, 

en concreto á demarcación de Valdeorras 1 que abrangue o Barco de Valdeorras, O 

Bolo, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. Próximo a a outras 

demarcacións do distrito, como son: Demarcación de Terra de Caldelas: concellos de 

Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e A Teixeira; demarcación de Terra de 

Trives: concellos de Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán 

de Río; e demarcación de Valdeorras 2: concellos de Carballeda de Valdeorras e A 

Veiga. Doutra banda, á súa vez está próxima a outros distritos delicados, como é o 

distrito Forestal XIV. Verín–Viana. En síntese, unha ferramenta fundamental para 

responder ás necesidades dun abano xeográfico amplo e complexo que precisa ser 

atendido como corresponde.  

Máis aínda, cómpre recordar que Ourense e as súas comarcas orientais contan 

con especificidades climáticas. Tamén con condicións sociais e económicas, como o 

abandono do rural, o despoboamento ou as dificultades de conexión, que deben ser tidas 

en conta e sobre as que hai que actuar para reducir a súa sobreexposición á incidencia de 

lumes. Ademais, a ubicación desta base é estratéxica, moi próxima a zonas de grande 

valor ambiental e complexidade xeográfica, como o Teixadal de Casaio, a Serra do 

Eixo, o Parque Natural Serra de Enciña da Lastra ou a proximidade ao Macizo central.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que non é razoábel esta 

situación e que ademais a Xunta de Galiza ten aínda que esclarecer os motivos e a 

situación da base así como as decisións e medidas que anteriormente tomara ou non 

tomara o organismo para garantir as condicións de funcionamento. 

114365



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

 

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

comisión: 

-Por que a Xunta de Galiza incumpre os acordos parlamentares? 

-Cales son as razóns de non ter operativa a Base de Vilanova na tempada 2018 

despois da vaga de lumes de 2017 e despois de ter afirmado que sería unha cuestión a 

superar nese ano?  

-Que tipo de obras son ou foron precisas na base para a súa paralización en 

tempada de alto risco?  

-Por que non foi posíbel desenvolvelas antes? 

-Que actuacións se teñen desenvolvido desde xullo de 2017? con que custo 

económico?  

-Cal é o estado das obras? Cando está previsto o remate? 

-En que data se desenvolveu a última operación na base? 

-Ten garantías a Xunta de Galiza de que estaban garantidas as condicións de 

seguridade, especialmente de traballadores e traballadoras? 

-En que data volveu ou volverá operar nesta base un helicóptero de prevención 

de incendios? 

-Tivo repercusións na atención dalgún incendio na tempada 2018 o feito de non 

ter operativa a base? 
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-Tivo algún uso na tempada 2018 anteriormente do 15 de agosto o edificio 

ubicado na base? Cal? E posteriormente? Que previsión hai para este edificio? Está en 

condicións de ser empregado?  

-Que actuacións se levaron ou van levar a cabo no chan do recinto?  

-Continúa ou vai continuar abandonada unha motobomba no recinto de 

Vilanova? Coñece a Xunta de Galiza a motobomba referida, abandonada durante anos?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 11:34:05 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 11:34:14 
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 11:34:17 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 11:34:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 11:34:26 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 11:34:29 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral na Comisión 3ª, relativa á satisfacción das demandas das plataformas de 

emigrantes retornados e retornadas en relación coa tributación das súas pensións e ao 

cumprimento dos acordos plenarios na materia. 

 

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o 

actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas 

nin para redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao 

respecto por parte do goberno central foron na dirección contraria e supuxeron grandes 

problemas para as maiorías sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos 

pensionistas galegos e, de forma especial, as e os emigrantes retornados.  

Xa desde o ano 2013 tiveron que mobilizarse e organizarse socialmente para dar 

resposta ás inxustizas arbitradas pola facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas 

viron como despois de traballar mesmo décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento 

fiscal desigual que os situaban como defraudadores e defraudadoras ao tempo que se ían 

coñecendo publicamente os casos de corrupción e malversación de dirixentes do Partido 

Popular. Se foran expulsados da súa terra de orixe nos mellores anos da súa vida, 

volvían recibir un duro golpe. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar cambios 

normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación social, que 

moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da disposición 

adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de forma 
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implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña realizando 

unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma, estabeleceuse un 

período de regularización e o establecemento dun período voluntario de tributación para 

os e as que aínda non teñan realizado a declaración. 

Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non 

supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as 

diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta 

da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa 

para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos 

Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios 

normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no 

marco do estado español ou no marco estranxeiro. 

Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das 

pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego 

impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte 

contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español 

que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que 

permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados 

contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no 

país de residencia do ou da pensionista.». Porén, desde entón non se teñen producido 

cambios significativos a favor deste colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos 

preocupantes ao coñecermos casos que se ben até o momento tiñan rematado con 

sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes, comezaban a determinarse como 

desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio por parte dos operadores xurídicos. 

Un cambio de criterio que desde a formación nacionalista vemos con preocupación, xa 

que pola parte competente aos organismos administrativos do social tampouco se ten 
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dado unha mellora e actualización das canles a seguir para solucionar estas situacións, 

nin se prevén novos mecanismos que superen a saturación e listas de agarda que existen 

na actualidade.  

 

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

Comisión 3ª: 

-Considera o goberno galego que está garantido o tratamento igualitario e 

homoxéneo para a tributación das pensións das e dos emigrantes retornados a Galiza?  

-Que actuacións levou o goberno galego para cumprir os acordos plenarios 

existentes a respecto das problemáticas das e dos retornados?  

-Que medidas ten demandado o goberno galego para a homologación de oficio o 

recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países de 

procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións? 

- Considera o goberno galego que ten feito o suficiente para demandar o reforzo 

daqueles organismos vinculados á seguridade social e á acreditación de invalidez neste 

momento no que no ámbito xudicial están a desestimar boa parte das reclamacións dos 

colectivos no tocante ás pensións de invalidez?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 11:47:26 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 11:47:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 11:47:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 11:47:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 11:47:42 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 11:47:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral na Comisión 3ª, relativa ás inxerencias do Estado español na política 

impositiva galega canto aos carburantes e ás actuacións que debe levar a cabo ao 

respecto a Xunta de Galiza. 

 

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradas inxerencias 

nas decisións sobre a fiscalidade por parte do Estado español. Asemade temos 

denunciado tamén que Galiza asume o custo ambiental e social de ter unha refinería ás 

portas da cidade da Coruña, pero aínda así os galegos e as galegas pagan máis do que a 

media do Estado español cada vez que paran nunha estación de servizo. Isto dá conta da 

irracionalidade e inxustiza dun modelo que debe ser transformado e tamén das 

repercusións negativas para a cidadanía da política fiscal do goberno galego.  

Porén, con independencia das discrepancias a respecto desta última, 

consideramos inadmisíbel a nova inxerencia incluída nos Orzamentos Xerais do Estado 

para 2018, que se contemplaba xa na súa fase inicial de borrador. Finalmente, na Lei 

6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 contense o 

seguinte contido “En materia de Impuestos Especiales se procede a integrar el tipo 

impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al 

objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y 

carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las 

Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario”. Na 
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práctica, trátase dunha clara centralización competencial, xa que furtan ás CCAA a 

posibilidade de modular o tipo en función dos seus intereses.  

 

Por todos estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-Concorda o goberno galego coa inxerencia competencial do Estado español 

canto ao imposto sobre os carburantes?  

-Foi consultada a comunidade autónoma galega a este respecto? En que foros e 

con que conclusións?  

-Foi consultada a respecto da previsión de vixencia desa “harmonización”? E a 

respecto de se debera ser á alza ou á baixa? Que posición mantivo Galiza?  

-Existe algún informe remitido ao respecto desta cuestión por parte do goberno 

central que fundamente esta decisión? E á inversa?  

-Considera o goberno galego positivo que o goberno central decida asuntos que 

non lle competen? Pensa que a perda de soberanía a respecto das decisións fiscais é 

positiva para o noso país? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2018 12:13:20 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2018 12:13:25 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2018 12:13:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/08/2018 12:13:29 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2018 12:13:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2018 12:13:31 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 1ª. 

 

Ao longo de 2018 diversas sentenzas emitidas no ámbito xurídico do Estado 

español veñen amosando a profundidade da pegada do patriarcado así como a distancia 

entre o dereito á igualdade e á non violencia que son promulgadas e a súa falta de 

reflexo no sistema xudicial. 

Recentemente, en xullo de 2018 coñeceuse publicamente que o Xulgado do 

Penal número 1 da cidade de Granada condenaba a Juana Rivas a cinco años de prisión 

por dous delitos de substracción de menores. Cómpre recordar que isto veu motivado 

despois de que permanecera un mes sen paradoiro coñecido no ano 2016 por incumprir 

as resolucións xudiciais que obrigaban a que as súas dúas crianzas foran entregadas ao 

seu pai, acusado de malos tratos, por medo ao que non puideran estar seguros. Así 

mesmo, o maxistrado Manuel Piñar tamén ditou a inhabilitación para exercer a patria 

potestade durante seis anos e a indemnización do pai dos fillos, condenado por maltrato 

no 2009, pola contía de 30.000 euros alén de asumir o pago das costas xudiciais.  

Entre a escandalosa cronoloxía deste caso salienta, por exemplo, que a sentenza 

poña permanentemente en cuestión a denuncia de maltrato por parte de Juana Rivas. 

Unha denuncia, por outra banda, que non é só declarativa senón que ten unha denuncia 

presentada diante da xustiza que continúa en situación de parálise. A posta en cuestión 
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da vítima chega a tal punto que mesmo afirma que utilizou de maneira instrumental a 

violencia machista, explotando o maltrato para quedar coas súas crianzas. Así mesmo, o 

xuíz tamén cuestiona a demora en ter denunciado o maltrato, cando tanto os estudos de 

violencia machista como doutrina xurídica teñen ditaminado que esta demora non pode 

empregarse para o cuestionamento da existencia de dita violencia.  

Estas aseveracións así como esta situación envían unha mensaxe moi negativa 

para calquera persoa susceptíbel de estar a sufrir violencia machista. Non en van, 

téñense dado diversas reaccións non só por parte de expertos e expertas en violencia 

machista na esfera psicolóxica, social, do feminismo, etc. Tamén a Asociación de 

Mujeres Juezas de España (AMJE) emitiu un comunicado. Nel recollen, entre outras 

matizacións que “o que se percibe como decisións desproporcionadas ou ditadas á 

marxe da realidade social non son senón o produto de ignorar a obriga de integrar a 

perspectiva de xénero na aplicación do dereito, e con ela interpretar a norma 

salvagardando os Dereitos Humanos (...) A persistencia de estereotipos na labor 

xudicial, como aqueles que afirman a existencia dun perfil típico de maltratador 

primario e atávico que forzosamente ten que ser perceptíbel, non só pola vítima, senón 

tamén polo seu entorno; ou os que cuestionan a veracidade da testemuña da muller por 

non denunciar os feitos mentres o maltrato se producía levan a valoracións da proba e 

interpretacións da norma que, aínda que legais, corren o risco de consagrar unha 

manifesta inxustiza.” 

Así mesmo, o comunicado referido tamén expón recentes pronunciamentos 

xudiciais que si integran, afortunadamente, ese mandato de aplicar a perspectiva de 

xénero e procurar a comprensión do fenómeno da violencia machista. Aínda que a 

sentenza non é firme e está pendente de recurso, desde o Bloque Nacionalista Galego 

consideramos que é preciso solidarizármonos desde o Parlamento Galego cun caso que 

reflicte a profundidade das raíces do patriarcado nun sistema xudicial que, sendo de 

ámbito estatal, afecta tamén o noso país e envía unha mensaxe negativa a todas aquelas 

114377



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

vítimas de violencia machista que poidan estar en proceso de decidir denunciar, 

nomeadamente aquelas con crianzas.  

 

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

Comisión 1ª: 

-Ten avaliado o goberno galego o impacto da sentenza de Juana Rivas no noso 

país? Ten avaliado desenvolver algunha campaña específica para evitar que as sentenzas 

patriarcais poidan ter un efecto de disuasión nas vítimas á hora de denunciar? 

-Ten pensando o goberno galego enviar o seu apoio á persoa mencionada e ás 

súas crianzas? Cales son as razóns?  

-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para mellorar a integración 

da perspectiva de xénero e dos dereitos humanos no ámbito xudicial?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta oral en Comisión. 

 

A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, a xestión pública dos saltos e 

encoros, moitos deles caducados ou a piques de caducar no próximo lustro, 

permitiría á administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas 

que revertan no beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na 

xestión da produción eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en 

especial aqueles con condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter 

unha menor factura do seu consumo eléctrico.  

Neste sentido, temos presentado e defendido diferentes iniciativas ao 

respecto tanto social como institucionalmente. Na pasada lexislatura, en resposta a 

unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG, o entón Director Xeral de Augas de 

Galiza anunciou que ante o remate das concesións de saltos hidroeléctricos a Xunta 

avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos e 

confirmaba ademais que só existe un salto con cláusula social, das 44 centrais de 

gran hidráulica. 

Xa na X Lexislatura, a Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, debateu a iniciativa 4728 (10/PNC-
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000454) do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego referida á petición 

da presentación pola Xunta de Galiza dun plan de recuperación da titularidade e 

explotación pública directa dos saltos hidroeléctricos. Finalmente, acadouse un 

consenso a respecto do seguinte acordo:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos 

hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de 

planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os condicionantes 

xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir, no seu caso, a 

modalidade de explotación dos mesmos. 

2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as 

condicións de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.” 

Máis aínda, cómpre recordar que no último pleno ordinario da IX lexislatura 

a cámara tiña acordado o seguinte:  

“2. Proporcionar información sobre as condicións de concesión dos saltos 

hidroeléctricos, que cando menos contemple o ano de remate da concesión, cláusulas 

sociais da concesión e cumprimento das mesmas, solicitando de ser preciso a 

información pertinente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.” 

 

Con base a estas consideracións formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión: 
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-Que actuacións prevé o goberno galego a respecto das centrais hidráulicas 

que xa teñen a súa concesión caducada neste momento?  

-Pode garantir a Xunta de Galiza que se están a cumprir as cláusulas sociais 

que puidesen estar contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos? 

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 11:14:29 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 11:14:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 11:14:35 
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Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 11:14:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 11:14:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Concepción Burgo López deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

Educación e Cultura. 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante 

resolución do 12 de xuño de 2018 regulou, de xeito experimental para o 

curso 2018/19, o chamado bacharelato de excelencia en Ciencias e 

Tecnoloxía. 

 

Unha modalidade que pretende, ao amparo do que establece o artigo 121 da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, promover a 

especialización curricular dos Institutos de Educación Secundaria. 

 

A resolución aparece anunciada no DOG do 20 de xuño de 2018, a moi 

escasos días do remate do curso, impedindo deste xeito o mínimo debate nos 

claustro de profesores dos centros e deixando a iniciativa en mans dalgúns 

dos departamentos didácticos concernidos máis directamente por esta 

experiencia; como ten denunciado en repetidas ocasións este Grupo 

Parlamentario, semella que os responsables da Consellería improvisan ou 

acordan sempre a última hora calquera tipo de experimentación. 

 

A proba máis evidente de que os centros non tiveron tempo suficiente para 

valorar a súa participación é que dos 294 centros que na nosa comunidade 

autónoma imparten as ensinanzas de bacharelato, tan só 16 (é dicir o 5,44%) 

solicitaron participar e deses, 14 (o 4,7%) resultaron seleccionados: o CPR 

Plurilingüe Compañía de María (A Coruña), IES Agra do Orzán (A Coruña), 

IES Sofía Casanova (Ferrol), IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de 

Compostela), IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela), IES 

María Casares (Oleiros), IES Lucus Augusti (Lugo), IES Nosa Sra. dos Ollos 

Grandes (Lugo), IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos), IES 

Eduardo Blanco Amor (Ourense), IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín), IES 

Plurilingüe A Paralaia (Moaña), IES República Oriental de Uruguay (Vigo) e 

IES A Sangriña (A Guarda). 

 

E á súa vez 5 deses 14 centros deben enviar antes do 14 de setembro a 

concreción curricular da materia extracurricular, o que sitúa en 9 centros os 
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que poderían impartir a día de hoxe ese bacharelato de excelencia en 

Ciencias e Tecnoloxía. Con respecto a isto último, é preciso sinalar que as 

actividades lectivas comezarán nas ensinanzas de bacharelato o día 17 de 

setembro de 2018 co que se podería dar o caso de que os centros non saiban 

se van a poder ofertar ese bacharelato antes do inicio das actividades lectivas, 

o que constitúe outra proba máis da improvisación á que nos vimos 

referindo. 

 

Pero ademais do anterior, dáse a circunstancia de que 11 dos 14 centros 

autorizados teñen servizo de transporte escolar o que pode supoñer que pode 

haber alumnos transportados de bacharelato que non poidan asistir a esa 

materia extracurricular que se impartirá fóra do horario escolar, salvo que 

teñan algún medio de transporte propio, o que introduce unha diferenza de 

acceso inadmisible nun sistema equitativo; e de nada serve o argumento de 

que ao ser ensinanzas non obrigatorias o transporte escolar non é un dereito, 

posto que, como sabe moi ben a Consellería, a realidade é que o alumnado de 

bacharelato e de formación profesional emprega con carácter xeral o 

transporte escolar de forma gratuíta. 

 

En definitiva, estamos ante un caso máis no que o Partido Popular confunde 

excelencia con exclusión, posto que entendemos que non pode garantir o 

acceso universal a esta modalidade. 

 

Ante a situación exposta, o deputado e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas: 

 

1. Considera o Goberno galego que os centros educativos dispuxeron de 

tempo suficiente para valorar e debater a súa participación no bacharelato 

de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía? 

 

2. Está satisfeito o Goberno galego coa resposta dos centros? 

 

3. Está en condicións o Goberno galego de garantir que ningún alumno desta 

comunidade autónoma terá que renunciar á súa participación ao carecer de 

transporte escolar? 

 

4. Se a resposta á anterior pregunta é afirmativa, como pensa garantilo? Se 

fose negativa, considera razoable esa situación? 
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Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 20/08/2018 11:43:18 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/08/2018 11:43:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

na Comisión 1ª.  

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación. 
 

Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 

 

A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 

máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018.  
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O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f).  

 

Polo exposto o deputado e as deputadas que asinan preguntan:  

 

 

Que previsións ten o Goberno galego en materia de coordinación de policías 

locais de Galicia para paliar o seu actual déficit de efectivos? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:00:36 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:00:47 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:09:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

O pasado 22 de decembro de 2017 os grupos parlamentares recibimos da 

Dirección xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias da Xunta de Galicia 

o documento titulado “Análise do impacto do Brexit en Galicia”, en relación coa 

PNP núm.1846 aprobada na sesión plenaria do 21 de febreiro de 2017.  

 

Aínda que a introdución do documento reclama a necesaria prudencia nesta 

análise prospectiva, non tendo polo tanto carácter definitivo nin pechado senón 

que se configura dunha forma activa e dinámica, para ir actualizándose conforme 

ás propostas e acordos que se vaian acadando durante as negociacións do 

proceso, o documento acada unha serie de conclusións e recomendacións, 

observando finalmente a necesidade de traballar e posicionarse en varios eidos. 

 
 

Despois de analizar o impacto no sector servizos e no sector industrial 

(automóbil, téxtil, industria conserveira e a construción), analízanse os sectores 

agrícola, pesqueiro, educativo, turístico e sanitario, para rematar revisando moi 

sinteticamente o impacto institucional e, sobre todo, a repercusión do Brexit no 

orzamento da UE e nos fondos estruturais e de investimento. A previsión do 

déficit que xerará nas contas europeas a saída do Reino Unido da UE acadaría os 

10.000 millóns de euros, barallándose varios escenarios de novas contribucións 

ou redución de gastos para cubrilo. A Xunta de Galicia estima que desde 1986, 

Galicia ten recibido arredor de 20.000 millóns de euros, tendo asignados para o 

período marco actual 2014-2020, 4.000 millóns dos fondos europeos. Así o 

Brexit, continúa o documento, podería implicar un duro golpe á política de 

cohesión na UE.  

 

O documento insta a posicionarse xa en 2018 en catro eidos: seguimento 

periódico pola Xunta de Galicia do impacto do proceso, acordando ou instando 

as necesarias medidas lexislativas, administrativas ou de calquera índole; 

determinar a posición negociadora de Galicia en cada unha das políticas da UE, 

especialmente na PAC, PPC e Cohesión tras o ano 2020; reforzar os servizos de 
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apoio a empresas, cidadáns, traballadores e calquera colectivo afectado polo 

Brexit; e a creación dun foro que permita o seguimento do Brexit no que 

participen os interlocutores económicos e sociais que serva, se di, para 

reflexionar sobre as consecuencias do acordo e o seu posterior desenvolvemento, 

así como propoñer medidas de adaptación á nova realidade en cada ámbito.  

 

Non consta no documento remitido as fontes consultadas (máis alá do repertorio 

de lexislación da UE) nin o posible proceso de participación ou de consulta a 

órganos especializados, axentes económicos e sociais, expertos ou centros de 

referencia.  

 

Por iso, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:  

 

1ª) Que previsións ten o Goberno galego para posicionarse durante 2018 nos 

eidos identificados como prioritarios no seu documento de Análise do impacto do 

Brexit en Galicia?  

 

2ª) Cal está a ser e vai ser a metodoloxía de participación, consulta e seguimento 

desta análise?  

 

3ª) Como van ser debatidos os resultados e as propostas de actuación cos grupos 

políticos presentes no Parlamento de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:12:14 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:12:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:12:31 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:12:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodriguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

A falta de claridade conceptual e de regulación con respecto aos grupos de 

interese (lobbies) supón en moitas ocasións a confusión entre estes grupos e o 

tráfico de influencias, pero mentres o lobby presupón un certo equilibrio, a 

priori, no campo de xogo, o tráfico de influencias, todo o contrario, consiste nun 

abuso de posición, normalmente ilegal, ilícita, do que se obteñen beneficios. Un 

grupo de interese implica unha declaración de intencións e, nesa medida, o 

recoñecemento de que o xogo de forzas se debe facer explícito para que os 

cidadáns, as organizacións, os consumidores, o conxunto de axentes, saiban a que 

aterse. Por iso, o recoñecemento, a formalización e a regulación dos lobbies no 

noso país, na nosa comunidade, é unha imperiosa esixencia de transparencia e 

calidade democrática.  

 

Segundo o Eurobarómetro, o 77 % dos españois cren que a corrupción é parte da 

cultura dos negocios, mentres que un 67 % considera que a única forma de ter 

éxito nos negocios son as conexións políticas. Estas percepcións son aínda máis 

fortes entre as empresas, das que un 91 % ve excesivos vínculos entre diñeiro e 

política. Basta ser espectador dos principais casos xudiciais de corrupción no 

noso país para ser conscientes deste grave problema social, económico e político. 

 
 

O Libro verde sobre a iniciativa europea en favor da transparencia, elaborado 

pola Comisión Europea en maio de 2006, define o lobbismo como unha parte 

lexítima do sistema democrático, independentemente de que esta actividade sexa 

realizada por particulares, empresas, organizacións da sociedade civil así como 

por outros grupos de interese ou, incluso, firmas que traballan en nome de 

terceiras persoas, como responsables de relacións institucionais, laboratorios de 

ideas (think-tanks) ou profesionais da avogacía. Unha actividade que debe de ser 

pública para que a cidadanía teña pleno acceso á información sobre todo o que 

incide no comportamento das institucións e das autoridades. 
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Nas distintas iniciativas presentadas polo noso Grupo parlamentario nos 

anteriores períodos de sesións desta X Lexislatura en materia de calidade 

democrática e medidas contra a corrupción, e sistematicamente rexeitadas polo 

Grupo do Partido Popular, recollíamos as consideracións do Grupo de Estados 

contra a Corrupción (GRECO) do Consello de Europa.  

 

O seu informe de xullo de 2016 supuña un severo correctivo ante a inacción das 

autoridades españolas (co Goberno do Partido Popular ao fronte) ao concluír que 

o noso país non ten observado de maneira satisfactoria ningunha das 

recomendacións contidas no seu informe de avaliación do Cuarto ciclo de 2014. 

Sen paliativos, GRECO cualifica como “globalmente insatisfactorio” o grao de 

cumprimento das súas recomendacións.  

 

Os gobernos do Partido Popular teñen buscado crear a aparencia de impulsar un 

ambicioso paquete de iniciativas dirixidas a loitar contra a corrupción, pero tanto 

a realidade socio-política do noso país (ver sucesivos barómetros CIS) como as 

conclusións do Informe GRECO 2016 desmenten incontestablemente esta errada 

pretensión, non atendéndose así ás esixencias preconizadas polo Consello de 

Europa. 

 

No seu Informe de conformidade intermedia de seguimento da prevención da 

corrupción, adoptado na súa 78ª reunión plenaria en Estrasburgo nos pasados días 

4-8 de decembro de 2017, o Consello de Europa volve observar como España 

non está a cumprir de forma satisfactoria as recomendacións contra a corrupción. 

Entre estas recomendacións, GRECO insta a regular os grupos de interese e as 

súas relacións coas autoridades públicas e, sinaladamente, cos representantes 

políticos.  

 

Nunha comparecencia parlamentaria en 2015 o propio presidente do Consello 

Galego da Competencia aludía claramente a determinados axentes que interveñen 

no mercado como focos de especial atención en materia de libre competencia e, 

polo tanto, sectores máis que propicios a desenvolver presión sobre as 

autoridades reguladoras á hora de acordar políticas públicas.  

 

Tamén o presidente do Parlamento galego anunciaba en decembro de 2016 que 

promovería que a axenda dos deputados autonómicos sería pública para a 

cidadanía. 

 

Ao igual que Estados avanzados da nosa contorna, institucións da UE e algunhas 

comunidades autónomas, Galicia ten tamén que adoptar todas as medidas 

necesarias para reforzar a lexitimidade do seu Goberno, das súas institucións, e 

reducir así a percepción de corrupción sistémica. E a regulación do lobby é unha 
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das medidas precisas para reducir riscos de corrupción e mellorar a calidade e a 

transparencia na toma de decisións políticas.  

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e 

administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de 

Galicia e do seu sector público instrumental? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:13:23 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:13:33 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:13:58 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:14:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodriguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 3ª.  

 

 

A falta de claridade conceptual e de regulación con respecto aos grupos de 

interese (lobbies) supón en moitas ocasións a confusión entre estes grupos e o 

tráfico de influencias, pero mentres o lobby presupón un certo equilibrio, a 

priori, no campo de xogo, o tráfico de influencias, todo o contrario, consiste nun 

abuso de posición, normalmente ilegal, ilícita, do que se obteñen beneficios. Un 

grupo de interese implica unha declaración de intencións e, nesa medida, o 

recoñecemento de que o xogo de forzas se debe facer explícito para que os 

cidadáns, as organizacións, os consumidores, o conxunto de axentes, saiban a que 

aterse. Por iso, o recoñecemento, a formalización e a regulación dos lobbies no 

noso país, na nosa comunidade, é unha imperiosa esixencia de transparencia e 

calidade democrática.  

 

Segundo o Eurobarómetro, o 77 % dos españois cren que a corrupción é parte da 

cultura dos negocios, mentres que un 67 % considera que a única forma de ter 

éxito nos negocios son as conexións políticas. Estas percepcións son aínda máis 

fortes entre as empresas, das que un 91 % ve excesivos vínculos entre diñeiro e 

política. Basta ser espectador dos principais casos xudiciais de corrupción no 

noso país para ser conscientes deste grave problema social, económico e político. 

 

O Libro verde sobre a iniciativa europea en favor da transparencia, elaborado 

pola Comisión Europea en maio de 2006, define o lobbismo como unha parte 

lexítima do sistema democrático, independentemente de que esta actividade sexa 

realizada por particulares, empresas, organizacións da sociedade civil así como 

por outros grupos de interese ou, incluso, firmas que traballan en nome de 

terceiras persoas, como responsables de relacións institucionais, laboratorios de 

ideas (think-tanks) ou profesionais da avogacía. Unha actividade que debe de ser 

pública para que a cidadanía teña pleno acceso á información sobre todo o que 

incide no comportamento das institucións e das autoridades. 

 

Nas distintas iniciativas presentadas polo noso Grupo parlamentario nos 

anteriores períodos de sesións desta X Lexislatura en materia de calidade 
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democrática e medidas contra a corrupción, e sistematicamente rexeitadas polo 

Grupo do Partido Popular, recollíamos as consideracións do Grupo de Estados 

contra a Corrupción (GRECO) do Consello de Europa.  

 

O seu informe de xullo de 2016 supuña un severo correctivo ante a inacción das 

autoridades españolas (co Goberno do Partido Popular ao fronte) ao concluír que 

o noso país non ten observado de maneira satisfactoria ningunha das 

recomendacións contidas no seu informe de avaliación do Cuarto ciclo de 2014. 

Sen paliativos, GRECO cualifica como “globalmente insatisfactorio” o grao de 

cumprimento das súas recomendacións.  

 

Os gobernos do Partido Popular teñen buscado crear a aparencia de impulsar un 

ambicioso paquete de iniciativas dirixidas a loitar contra a corrupción, pero tanto 

a realidade socio-política do noso país (ver sucesivos barómetros CIS) como as 

conclusións do Informe GRECO 2016 desmenten incontestablemente esta errada 

pretensión, non atendéndose así ás esixencias preconizadas polo Consello de 

Europa. 

 

No seu Informe de conformidade intermedia de seguimento da prevención da 

corrupción, adoptado na súa 78ª reunión plenaria en Estrasburgo nos pasados días 

4-8 de decembro de 2017, o Consello de Europa volve observar como España 

non está a cumprir de forma satisfactoria as recomendacións contra a corrupción. 

Entre estas recomendacións, GRECO insta a regular os grupos de interese e as 

súas relacións coas autoridades públicas e, sinaladamente, cos representantes 

políticos.  

 

Nunha comparecencia parlamentaria en 2015 o propio presidente do Consello 

Galego da Competencia aludía claramente a determinados axentes que interveñen 

no mercado como focos de especial atención en materia de libre competencia e, 

polo tanto, sectores máis que propicios a desenvolver presión sobre as 

autoridades reguladoras á hora de acordar políticas públicas. 

 

Tamén o presidente do Parlamento galego anunciaba en decembro de 2016 que 

promovería que a axenda dos deputados autonómicos sería pública para a 

cidadanía. 

 

Ao igual que Estados avanzados da nosa contorna, institucións da UE e algunhas 

comunidades autónomas, Galicia ten tamén que adoptar todas as medidas 

necesarias para reforzar a lexitimidade do seu Goberno, das súas institucións, e 

reducir así a percepción de corrupción sistémica. E a regulación do lobby é unha 

das medidas precisas para reducir riscos de corrupción e mellorar a calidade e a 

transparencia na toma de decisións políticas.  
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Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e 

administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de 

Galicia e do seu sector público instrumental? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:17:37 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:17:46 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:17:52 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:17:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

O pasado 9 de marzo actual o ministro de Facenda e Función Pública asinou con 

CCOO, UGT e CSI-F o II Acordo para a mellora do emprego público e de 

condicións de traballo, tras manifestar que a mellora da situación económica e 

orzamentaria e o recoñecemento da aportación que ten suposto o traballo dos 

empregados e empregadas ao servizo das Administracións Públicas para acadar 

esta situación, conduce a un escenario no que se articula un acordo global e 

plurianual.  

 

As partes asinantes consideran que a situación actual aconsella articular aspectos 

retributivos nun marco temporal axeitado, para dotar de estabilidade, certeza e 

seguridade nesta materia ás administracións públicas e ao persoal ao seu servizo. 

A mellora das condicións de traballo do persoal funcionario, laboral, estatutario, 

docente e ao servizo da Administración de Xustiza redundará de maneira directa 

nun incremento da calidade da prestación dos servizos públicos que recibe a 

cidadanía.  

 

O acordo, en materia retributiva, formula un horizonte temporal a tres anos a 

incluír nas sucesivas leis orzamentarias, quedando a parte variable vencellada 

durante 2018, 2019 e 2020 ao crecemento da economía española e, no terceiro 

exercicio, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. 

 

O acordo tamén recolle o incremento da Oferta de Emprego Público de 2018, con 

taxas adicionais para determinados sectores ou derivadas de incrementos de 

poboación.  

 

En terceiro lugar, este acordo asume novos compromisos en materia de 

estabilidade do emprego público, xornada de traballo, conciliación e tratamento 

retributivo das situacións de incapacidade temporal, plans de igualdade, 

necesidades formativas e xubilación parcial.  

 

Sen prexuízo daquelas materias acordadas que afectan a competencias básicas 

estatais, os demais aspectos recollidos neste acordo poderán ser obxecto de 
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negociación nos seus respectivos ámbitos, incluído, no caso de Galicia, o noso 

sector público autonómico. 

 

Considerando a transcendencia deste acordo en materia de emprego público, que 

debe ter xa reflexo no presente exercicio 2018 na nosa Administración 

autonómica.  

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para abordar coa maior urxencia a 

negociación para a aplicación no sector público autonómico do II Acordo para a 

mellora do emprego público e de condicións de traballo, subscrito con data 9 de 

marzo actual polo ministro de Facenda e Función Pública coas organizacións 

sindicais? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:18:56 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:19:06 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:19:13 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:19:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 3ª.  

 

O pasado 9 de marzo actual o ministro de Facenda e Función Pública asinou con 

CCOO, UGT e CSI-F o II Acordo para a mellora do emprego público e de 

condicións de traballo, tras manifestar que a mellora da situación económica e 

orzamentaria e o recoñecemento da aportación que ten suposto o traballo dos 

empregados e empregadas ao servizo das Administracións Públicas para acadar 

esta situación, conduce a un escenario no que se articula un acordo global e 

plurianual.  

 

As partes asinantes consideran que a situación actual aconsella articular aspectos 

retributivos nun marco temporal axeitado, para dotar de estabilidade, certeza e 

seguridade nesta materia ás administracións públicas e ao persoal ao seu servizo. 

A mellora das condicións de traballo do persoal funcionario, laboral, estatutario, 

docente e ao servizo da Administración de Xustiza redundará de maneira directa 

nun incremento da calidade da prestación dos servizos públicos que recibe a 

cidadanía.  

 

O acordo, en materia retributiva, formula un horizonte temporal a tres anos a 

incluír nas sucesivas leis orzamentarias, quedando a parte variable vencellada 

durante 2018, 2019 e 2020 ao crecemento da economía española e, no terceiro 

exercicio, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. 

 

O acordo tamén recolle o incremento da Oferta de Emprego Público de 2018, con 

taxas adicionais para determinados sectores ou derivadas de incrementos de 

poboación.  

 

En terceiro lugar, este acordo asume novos compromisos en materia de 

estabilidade do emprego público, xornada de traballo, conciliación e tratamento 

retributivo das situacións de incapacidade temporal, plans de igualdade, 

necesidades formativas e xubilación parcial.  

 

Sen prexuízo daquelas materias acordadas que afectan a competencias básicas 

estatais, os demais aspectos recollidos neste acordo poderán ser obxecto de 
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negociación nos seus respectivos ámbitos, incluído, no caso de Galicia, o noso 

sector público autonómico. 

 

Considerando a transcendencia deste acordo en materia de emprego público, que 

debe ter xa reflexo no presente exercicio 2018 na nosa Administración 

autonómica.  

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:  

 

Que previsións ten o Goberno galego para abordar coa maior urxencia a 

negociación para a aplicación no sector público autonómico do II Acordo para a 

mellora do emprego público e de condicións de traballo, subscrito con data 9 de 

marzo actual polo ministro de Facenda e Función Pública coas organizacións 

sindicais? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:20:08 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:20:19 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:20:25 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:20:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

A execución dos Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 2017 das 

entidades do Sector Público autonómico (Axencias Públicas) indica que a 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) non adquiriu 

obrigas por un importe de 17,5 millóns de euros sobre o total de créditos 

definitivos do exercicio (103,5 millóns), o que determina un grao de execución 

orzamentaria do 83,1 %.  

 

 

Polo que os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas:  

 

1ª) Cales son os programas e servizos que se viron afectados pola falta de 

execución referida?  

 

2ª) Cales son os motivos desta baixa execución dos créditos definitivos de 

Amtega durante o exercicio 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:21:52 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:22:05 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:22:14 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:22:19 

 

114401



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 
Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 3ª.  

 

 

A execución dos Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 2017 das 

entidades do Sector Público autonómico (Axencias Públicas) indica que a 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) non adquiriu 

obrigas por un importe de 17,5 millóns de euros sobre o total de créditos 

definitivos do exercicio (103,5 millóns), o que determina un grao de execución 

orzamentaria do 83,1 %.  

 

Polo que os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas:  

 

1ª) Cales son os programas e servizos que se viron afectados pola falta de 

execución referida?  

 

2ª) Cales son os motivos desta baixa execución dos créditos definitivos de 

Amtega durante o exercicio 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:23:07 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:23:16 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:23:23 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:23:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputada pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

O pasado mes de marzo entrou en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que se traspoñen o ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.  

 

No marco da “Estratexia Europa 2020” a contratación pública desenvolve un 

papel clave, posto que, tal e como recolle a exposición de motivos da Lei 9/2017, 

se configura como un dos instrumentos baseados no mercado interior que deben 

de ser utilizados para acadar un crecemento intelixente, sostible e integrador, 

garantindo ao mesmo tempo un uso con maior racionalidade económica dos 

fondos públicos e, engadimos, suxeito a un completo marco de medidas de loita 

contra a corrupción e a fraude. Porque como tamén recoñece a Unión Europea, a 

contratación pública debe incrementar a súa eficiencia no gasto público, mais 

facilitando a participación das pequenas e medianas empresas (Pemes) e 

permitindo aos poderes adxudicadores empregar a contratación pública en apoio 

de obxectivos sociais comúns. 

 

Ademais de acadar unha mellor relación calidade-prezo, esta nova lei ten como 

obxectivo principal lograr unha maior transparencia na contratación pública.  

 

Lembremos que a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) 

calculaba que o sobrecusto causado por malas prácticas "anticompetencia" 

ascende a 40.000 millóns de euros ao ano, un 4,5 % do PIB, porcentaxe que 

superaba incluso a previsión de déficit comprometida por España con Bruxelas 

para 2015 (4,2 %). Este dato significaría que España podería resolver en moi 

gran medida os desequilibrios orzamentarios que sangran as contas públicas e 

que tanto deterioro teñen producido nos servizos públicos de benestar. A CNMC 

valora nun 15 % o peso da contratación pública sobre o PIB. 

 

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia vén insistindo a través 

das diferentes iniciativas presentadas nesta lexislatura que en materia de 
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contratación pública cómpre avanzar con máis decisión na adopción de medidas 

técnicas e legais que, máis alá da necesaria transparencia e regulación de 

procesos e criterios, loiten e evitan sistemas de fraude nas compras públicas 

autonómicas.  

 

No Libro IV da nova Lei de contratos do sector público establécese un novo 

esquema de gobernanza para o control das obrigas comunitarias na materia e 

combater as irregularidades na súa aplicación. Neste esquema habilítase ás 

comunidades autónomas para a creación da Oficina de Supervisión da 

Contratación, con plena independencia orgánica e funcional, que debe de render 

contas anualmente perante as cámaras lexislativas e os órganos de control 

externo. Esta oficina debe de coordinar a supervisión da contratación pública 

polos poderes adxudicadores do conxunto do noso sector público autonómico, 

podendo dar traslado á Fiscalía ou órganos xudiciais ou administrativos 

competentes dos feitos dos que teña coñecemento e que poidan ser constitutivos 

de delito ou infracción.  

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

Que previsións ten o Goberno galego para a creación da Oficina Independente de 

Supervisión da Contratación do Sector Público Autonómico no marco da nova 

Lei de contratos do sector público? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 11:27:12 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 11:27:26 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 11:27:33 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 11:27:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputado e deputada 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

Desde o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presentamos o 31 de 

marzo de 2017 unha serie de preguntas para coñecer o alcance do anunciado 

proxecto de análise de cargas de traballo na Administración da Comunidade 

Autónoma de Galicia. Preguntabamos sobre os obxectivos, metodoloxía, 

indicadores e efectos previstos deste plan sobre o emprego autonómico e a 

calidade dos servizos públicos.  

 

Na súa comparecencia na sesión da Comisión 1ª do 7 de abril de 2017, a 

directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa expuxo que nunha 

primeira fase este proxecto abordaríase con carácter piloto, tendo a máxima 

prioridade, ofrecendo os primeiros resultados en tres meses.  

 

Transcorrido practicamente un ano sen coñecer os resultados da fase piloto 

anunciada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza e sen obter resposta ás preguntas formuladas sobre un 

proxecto que pode ter unha incidencia clave no emprego público autonómico e na 

calidade dos servizos públicos, o deputado e a deputada que asinan preguntan: 

 
 

Cal é o estado actual de aplicación do proxecto de análise de cargas de traballo 

na Administración autonómica galega? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:25:27 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:25:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo, 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e María Luisa Pierres López, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

A Coruña e a súa comarca necesita dunha posición conxunta con respecto ao 

futuro da construción da área metropolitana da Coruña. A área metropolitana é 

unha realidade como fenómeno innegable necesario para mellorar o futuro do 

benestar dos cidadáns dunha comarca con influencia sobre 450.000 persoas e 

primeira zona económica de Galicia.  

 

As solucións metropolitanas deben ter como centro da súa actuación á cidadanía 

que vive, traballa e se despraza por unha área sen distinción de límites 

administrativos, da que demanda servizos máis eficientes e económicos, sen 

distinción da Administración local ou autonómica que llelos presta. Por iso o 

lóxico proceso, despois dunha declaración de intencións cuxo fin é un 

desenvolvemento posterior normativo, debe ir dando pasos con medidas 

concretas que articulen servizos de carácter metropolitano e que axuden a 

visibilizar entre a cidadanía os beneficios do traballo conxunto entre as súas 

administracións máis próximas, os concellos. 

 

O froito dese espírito de construción do metropolitano xa se manifestou no 

Concello da Coruña coa articulación de servizos de ámbito supramunicipal como 

o da auga potable desde Emalcsa, a depuración de augas desde a EDAR de Bens 

e o tratamento de lixo desde Nostián. Aprobouse tamén nun pleno do Concello, o 

documento coñecido como a Declaración de María Pita, como elemento 

inspirador dos pasos a dar na construción da área metropolitana.  

 

Ao mesmo tempo o modelo elixido propuxo, un territorio concreto de área 

metropolitana que pensamos sería conveniente reformular, polo menos para 

determinados servizos a consorciar, como sería o da mobilidade. Na actualidade 

súmanse ao proceso o Concello da Coruña e os oito concellos que conforman o 

Consorcio das Mariñas (Betanzos, Sada, Carral, Abegondo, Bergondo, Oleiros, 

Cambre e Culleredo). Está ausente do proceso o concello de Arteixo e outros tres 

concellos que pensamos deberían de incorporarse ás propostas de traballo do 
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novo ente, para dotalo de novas fortalezas e oportunidades, como son Cerceda, 

Laracha e Carballo.  

 

De cara a facilitar o proceso queremos dar pasos e ofrecer á cidadanía solucións 

inmediatas que a día de hoxe se saben técnica e economicamente viables, que 

foron postas en práctica noutras cidades de España e que mellorarían claramente 

a súa calidade de vida, como é a que afecta á mobilidade.  

 

Na cidade da Coruña xestiónanse cada ano cerca de 21 millóns de viaxes pola 

actual concesionaria do transporte urbano. Complementariamente interactúan coa 

cidade uns 6.000.000 de traxectos en bus de tipo metropolitano. Os cambios 

recentes nas liñas metropolitanas que entran pola cidade non reduciron os 

100.000 coches que cada día entran na cidade desde a área de influencia e non se 

incrementaran os usuarios que utilizan o transporte metropolitano.  

 

A todo iso súmaselle que os accesos á cidade e ás súas conexións coa área están 

sufrindo importantes atrasos no seu desenvolvemento e necesaria actualización, 

como a reforma de Lavedra, a construción do Viario 18, a ampliación da Ponte 

da Pasaxe, a reforma da Nacional VI, a construción da intermodal ou a liberación 

de terreos no porto interior para articular novas solucións de mobilidade. 

 

É ademais un momento oportuno para avanzar na mobilidade metropolitana 

porque no ano 2019 vencen gran parte das concesións de transporte 

metropolitano que interactúan coa cidade e sería o momento de reformulalas no 

novo escenario.  

 

Os Socialistas propoñemos a constitución dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte como primeiro ente metropolitano, cuxa principal 

misión será coordinar e xestionar o servizo de transporte de viaxeiros no 

conxunto dos concellos da área, reunindo baixo unha soa autoridade 

administrativa a responsabilidade da xestión da mobilidade por estrada de 

carácter urbana, periurbana e interurbana.  

 

Entendemos que a cidadanía ten todo o dereito a recibir das administracións os 

servizos de maior calidade e eficiencia, prestados con eficacia e xestionados de 

forma transparente. Este é o espírito que debe guiar o traballo político 

institucional.  

 

Por iso, os deputados que asinan preguntan:  

 

Que medidas ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar 

de xeito efectivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da 

área metropolitana da Coruña? 
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Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:26:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/08/2018 12:26:50 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:26:59 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:27:05 

 
María Luisa Pierres López na data 20/08/2018 12:27:10 

 

114408



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 
Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo, 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e María Luisa Pierres López, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.  

 

 

A Coruña e a súa comarca necesita dunha posición conxunta con respecto ao 

futuro da construción da área metropolitana da Coruña. A área metropolitana é 

unha realidade como fenómeno innegable necesario para mellorar o futuro do 

benestar dos cidadáns dunha comarca con influencia sobre 450.000 persoas e 

primeira zona económica de Galicia. 

 

As solucións metropolitanas deben ter como centro da súa actuación á cidadanía 

que vive, traballa e se despraza por unha área sen distinción de límites 

administrativos, da que demanda servizos máis eficientes e económicos, sen 

distinción da Administración local ou autonómica que llelos presta. Por iso o 

lóxico proceso, despois dunha declaración de intencións cuxo fin é un 

desenvolvemento posterior normativo, debe ir dando pasos con medidas 

concretas que articulen servizos de carácter metropolitano e que axuden a 

visibilizar entre a cidadanía os beneficios do traballo conxunto entre as súas 

administracións máis próximas, os concellos.  

 

O froito dese espírito de construción do metropolitano xa se manifestou no 

Concello da Coruña coa articulación de servizos de ámbito supramunicipal como 

o da auga potable desde Emalcsa, a depuración de augas desde a EDAR de Bens 

e o tratamento de lixo desde Nostián. Aprobouse tamén nun pleno do Concello, o 

documento coñecido como a Declaración de María Pita, como elemento 

inspirador dos pasos a dar na construción da área metropolitana.  

 

Ao mesmo tempo o modelo elixido propuxo, un territorio concreto de área 

metropolitana que pensamos sería conveniente reformular, polo menos para 

determinados servizos a consorciar, como sería o da mobilidade. Na actualidade 

súmanse ao proceso o Concello da Coruña e os oito concellos que conforman o 

Consorcio das Mariñas (Betanzos, Sada, Carral, Abegondo, Bergondo, Oleiros, 

Cambre e Culleredo). Está ausente do proceso o concello de Arteixo e outros tres 
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concellos que pensamos deberían de incorporarse ás propostas de traballo do 

novo ente, para dotalo de novas fortalezas e oportunidades, como son Cerceda, 

Laracha e Carballo.  

 

De cara a facilitar o proceso queremos dar pasos e ofrecer á cidadanía solucións 

inmediatas que a día de hoxe se saben técnica e economicamente viables, que 

foron postas en práctica noutras cidades de España e que mellorarían claramente 

a súa calidade de vida, como é a que afecta á mobilidade. 

  

Na cidade da Coruña xestiónanse cada ano cerca de 21 millóns de viaxes pola 

actual concesionaria do transporte urbano. Complementariamente interactúan coa 

cidade uns 6.000.000 de traxectos en bus de tipo metropolitano. Os cambios 

recentes nas liñas metropolitanas que entran pola cidade non reduciron os 

100.000 coches que cada día entran na cidade desde a área de influencia e non se 

incrementaran os usuarios que utilizan o transporte metropolitano.  

 

A todo iso súmaselle que os accesos á cidade e ás súas conexións coa área están 

sufrindo importantes atrasos no seu desenvolvemento e necesaria actualización, 

como a reforma de Lavedra, a construción do Viario 18, a ampliación da Ponte 

da Pasaxe, a reforma da Nacional VI, a construción da intermodal ou a liberación 

de terreos no porto interior para articular novas solucións de mobilidade. 

 

É ademais un momento oportuno para avanzar na mobilidade metropolitana 

porque no ano 2019 vencen gran parte das concesións de transporte 

metropolitano que interactúan coa cidade e sería o momento de reformulalas no 

novo escenario.  

 

Os Socialistas propoñemos a constitución dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte como primeiro ente metropolitano, cuxa principal 

misión será coordinar e xestionar o servizo de transporte de viaxeiros no 

conxunto dos concellos da área, reunindo baixo unha soa autoridade 

administrativa a responsabilidade da xestión da mobilidade por estrada de 

carácter urbana, periurbana e interurbana.  

 

Entendemos que a cidadanía ten todo o dereito a recibir das administracións os 

servizos de maior calidade e eficiencia, prestados con eficacia e xestionados de 

forma transparente. Este é o espírito que debe guiar o traballo político 

institucional.  

 

Por iso, os deputados que asinan preguntan:  
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Que medidas ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar 

de xeito efectivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da 

área metropolitana da Coruña? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:27:53 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/08/2018 12:28:01 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:28:10 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:28:18 

 
María Luisa Pierres López na data 20/08/2018 12:28:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputadas pertencentes ao 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

Despois das queixas manifestadas durante o ano 2017, federacións deportivas 

galegas veñen de denunciar de novo a progresiva redución do investimento da 

Xunta de Galicia no deporte, e especificamente a minoración de axudas ao tecido 

federativo, mesmo para a prestación de funcións públicas delegadas no ámbito 

deportivo polo propio Goberno galego.  

 

Así, o orzamento dedicado ao deporte galego reduciuse na ultima década nun 49 

%, pasando de 41,9 millóns de euros en 2008 aos 21,9 millóns asignados en 

2018. As obrigas recoñecidas no programa 441A-Promoción da actividade 

deportiva- reducíronse nun 44 %, pasando de executarse 40,1 millóns de euros en 

2008 a 22,6 millóns en 2017.  

 

A asignación de subvencións ás federacións deportivas galegas sufriu unha 

minoración do 29 % entre 2010 e 2018, pasando de 5 millóns de euros en 2010 

aos 3,6 millóns previstos, polo de agora, para 2018, poñéndose en perigo incluso 

o desenvolvemento das función públicas delegadas pola propia Administración 

autonómica nas federacións. 

 

Cómpre ademais que o Goberno galego, a través da Secretaría Xeral para o 

Deporte, faga públicos os baremos dos convenios que subscribe coas federacións 

deportivas, para dotar ao sector da máxima transparencia e rigor no seu 

financiamento.  

 

Polo exposto, novamente, os deputados e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas:  

 

 

1ª) Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para garantir a 

suficiencia financeira das federacións deportivas galegas no período 2018-2020? 
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2ª) Que previsións ten o Goberno galego para publicar os baremos dos convenios 

correspondentes ao presente exercicio 2018? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:29:10 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:29:18 

 
Julio Torrado Quintela na data 20/08/2018 12:29:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:29:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja 

Suárez, Julio Torrado Quintela, Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 3ª.  

 

A sentenza da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional do pasado día 8 de 

marzo de 2018, en recurso número 310/2015, confirmou a correspondente 

resolución do Tribunal Económico Administrativo Central do 5 de febreiro de 

2015 sobre os acordos da Administración tributaria de liquidación e sanción polo 

Imposto de Sociedades, por importes de 6.059.636,41 euros e de 3.220.763,25 

euros, á compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, 

S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e 

antes INAER AVIATION GROUP, S.L.), por celebración de negocios xurídicos 

simulados (“préstamos participativos” dentro do grupo empresarial) para 

defraudar á facenda pública.  

 

Como queira que a devandita compañía mercantil, ou algunha ás que sucedeu, 

puidese ser adxudicataria de contratos no ámbito do sector público autonómico, 

cómpre analizar se con motivo da situación fiscal confirmada pola Audiencia 

Nacional algún dos contratos poida incorrer en supostos de nulidade e se se 

aprecian ou apreciaron, de ser o caso, polos órganos de contratación autonómicos 

circunstancias de prohibición para contratar que afectan a este grupo empresarial. 

 
 

Polo exposto os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas:  

 

1ª) Cal é a relación de contratos formalizados no ámbito do sector público 

autonómico por parte da compañía BABCOCK MISSION CRITICAL 

SERVICES HOLDINGS, S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL 

SERVICES HOLDINGS, S.L. e antes INAER AVIATION GROUP, S.L.)? 

 

2ª) Se for o caso, apreciouse polos órganos de contratación algunha causa de 

prohibición para contratar por parte desta compañía no curso dos procedementos 

de adxudicación aos que concorreu?  
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3ª) Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para verificar os 

contratos que a compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES 

HOLDINGS, S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES 

HOLDINGS, S.L. e antes INAER AVIATION GROUP, S.L.) puidese ter 

formalizado no ámbito do sector público autonómico e a posible concorrencia de 

causas de prohibición para contratar nesta mercantil que afectasen a validez dos 

contratos? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:30:32 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:30:40 

 
María Dolores Toja Suárez na data 20/08/2018 12:30:47 

 
Julio Torrado Quintela na data 20/08/2018 12:30:57 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:31:05 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/08/2018 12:31:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e José Manuel Pérez Seco, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

7ª.  

 

 

A protección e conservación da natureza e do medio ambiente é unha 

preocupación esencial da nosa sociedade, unha tarefa prioritaria que require dos 

poderes públicos a habilitación dos necesarios medios humanos e materiais. O 

desafío da prevención, extinción e investigación dos incendios forestais de nova 

xeración e a súa correlación co conxunto das políticas forestais e agrogandeiras 

en Galicia, intensifican o reto da Xunta de Galicia co seu persoal asignado para 

estes labores críticos.  

 

Trala creación da primeira escala de Axentes Forestais de Galicia en 1992, 

adscrita ao Grupo D de clasificación funcionarial, no ano 2000 creouse a escala 

de Axentes facultativos medioambientais, grupo C, actualmente declarada “a 

extinguir” nos termos establecidos pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 

público de Galicia con motivo da creación da nova escala de Axentes técnicos en 

xestión ambiental, Grupo B. 
 

Actualmente os axentes están adscritos a dúas Consellerías (cuestión que debería 

ser tamén obxecto de análise de eficacia organizativa), estando 350 efectivos 

asignados á do Medio Rural e 150 á de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio.  

 

Todo este colectivo ten paralizadas dende o mes de decembro de 2017 as 

negociacións coa Xunta de Galicia sobre un acordo que regule as súas condicións 

de traballo, toda vez que o acordo asinado en 2004 leva varios anos caducado. As 

negociacións iniciáranse xusto tras a vaga de lumes de outubro de 2017, 

quedando suspendidas unilateralmente pola Dirección xeral de Función Pública.  

 

As propias Consellerías de Facenda, de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio e do Medio Rural asinaran coas organizacións sindicais en setembro de 

2016 un compromiso para desenvolver un novo regulamento de funcións da 

escala. Tamén o acordo no que ademais interviña a Consellería de Educación 
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para iniciar a nova formación requirida polo novo subgrupo de pertenza na nova 

escala creada en 2015 non se ten cumprido.  

 

Os compromisos de efectiva creación dos postos necesarios para investigación de 

incendios forestais en cada distrito é un incumprimento máis fronte aos 

recorrentes anuncios mediáticos do Goberno autonómico.  

 

Estes incumprimentos deixan patente a falla de compromiso real por parte do 

Goberno galego coas condicións de traballo e funcións dos axentes forestais e 

medioambientais, encontrándonos xa practicamente na campaña de prevención e 

extinción de incendios forestais deste verán.  

 

Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan preguntan:  

 

 

Que previsións ten o Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións 

de traballo e funcións dos Axentes forestais e medioambientais de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:33:54 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:34:07 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/08/2018 12:34:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputadas e deputados 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.  

 

 

O pasado 24 de maio de 2018 o director da Axencia de Protección da Legalidade 

Urbanística (APLU) resolveu, de conformidade co disposto no artigo 156 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, declarar que as obras promovidas 

pola Asociación de Veciños “As Peniñas”, executadas en solo rústico, sen 

autorización urbanística autonómica, nin plan especial, consistentes nunha 

construción en curso de execución, no lugar de Chousa do Medio-Vales, 

parroquia de Borrifáns, no municipio de Oza-Cesuras, non son legalizables por 

seren incompatibles co ordenamento urbanístico.  

 

A Axencia ordena a demolición destas obras a costa do Concello de Oza-

Cesuras, tras verificar no tracto sucesivo das transmisións do solo afectado que o 

titular actual do ben é o propio Concello. A demolición debe executarse nun 

prazo de tres meses, con advertencia de multas coercitivas e poñendo os feitos en 

coñecemento do Ministerio Fiscal aos efectos de esixencia das posibles 

responsabilidades penais.  

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para verificar a 

legalidade das actuacións urbanísticas do Concello de Oza-Cesuras?  

 

2ª) En que medida estas actuacións verificadas pola APLU poden afectar ao 

réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras poda ser 

beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:35:18 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:35:27 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:35:35 

 
María Luisa Pierres López na data 20/08/2018 12:35:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/08/2018 12:35:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputadas e deputados 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.  

 

O pasado 24 de maio de 2018 o director da Axencia de Protección da Legalidade 

Urbanística (APLU) resolveu, de conformidade co disposto no artigo 156 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, declarar que as obras promovidas 

pola Asociación de Veciños “As Peniñas”, executadas en solo rústico, sen 

autorización urbanística autonómica, nin plan especial, consistentes nunha 

construción en curso de execución, no lugar de Chousa do Medio-Vales, 

parroquia de Borrifáns, no municipio de Oza-Cesuras, non son legalizables por 

seren incompatibles co ordenamento urbanístico.  

 

A Axencia ordena a demolición destas obras a costa do Concello de Oza-

Cesuras, tras verificar no tracto sucesivo das transmisións do solo afectado que o 

titular actual do ben é o propio Concello. A demolición debe executarse nun 

prazo de tres meses, con advertencia de multas coercitivas e poñendo os feitos en 

coñecemento do Ministerio Fiscal aos efectos de esixencia das posibles 

responsabilidades penais.  

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para verificar a 

legalidade das actuacións urbanísticas do Concello de Oza-Cesuras?  

 

2ª) En que medida estas actuacións verificadas pola APLU poden afectar ao 

réxime de subvencións autonómicas das que o Concello de Oza-Cesuras poda ser 

beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión municipal? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:36:36 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:36:44 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:36:50 

 
María Luisa Pierres López na data 20/08/2018 12:36:53 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/08/2018 12:36:57 
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1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 3ª. 

 

Na actualidade a contribución impositiva recae fundamentalmente sobre os 

impostos indirectos ao consumo e ás rendas do traballo, fronte ás de capital, ao que se 

suman unha serie de condicións para a declaración da renda que non inclúen suficientes 

posibilidades de desgravacións para favorecer aos colectivos máis vulnerábeis de forma 

suficiente e que ten sido practicamente inalteradas malia o impacto da crise económica, 

regresividade acrecentada polas decisións dos gobernos do Partido Popular dos últimos 

anos. Dese xeito, o resultado é un sistema fiscal cun baixo nivel de presión fiscal sobre 

determinadas rendas e un reparto pouco equitativo da carga fiscal que impide o 

desenvolvemento dun sistema de benestar e dos recursos necesarios para poder adoptar 

medidas correctoras da desigualdade.  

De forma particular cómpre sinalar que á hora de levar a cabo as obrigas para a 

declaración da renda, os poderes públicos teñen arbitrado determinadas circunstancias 

que desgravan á hora de cumprir coas obrigas fiscais. Entre elas varias destinadas á 

protección e estímulo da natalidade e da familia como institución social. Porén, neste 

camiño o Bloque Nacionalista Galego ten observado unha ausencia importante que 

tamén ten sido denunciada por asociacións e colectivos sociais.  
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As formas de vida e a configuración das familias abranguen unha alta variedade, 

dependendo de factores sociais, económicos, culturais ou de escolla afectiva e persoal. 

Neste sentido, salienta un baleiro importante canto ás familias monoparentais e a 

atención á súa especificidade. A xuízo do Bloque Nacionalista Galego é preciso 

impulsar desde o ámbito galego e estatal unha maior protección. 

Máis aínda, cómpre ter en conta que estamos a falar de familias 

maioritariamente encabezadas por mulleres e que polo tanto sofren as repercusións 

negativas da desigualdade laboral, económica e salarial, entre outras, que aínda rexen na 

sociedade. Así mesmo, cómpre salientar como as familias monoparentais están a 

aumentar ano tras ano. Segundo os datos oficiais do propio Instituto Galego de 

Estatística no 2007, o primeiro ano con estes datos a respecto da Enquisa Estrutural a 

Fogares, había en Galiza 188.452 fogares monoparentais e no último dato dispoñíbel, o 

2016 o número chega até 110.156 fogares monoparentais, o que constitúe o 10,4% do 

total dos fogares. 

Na actualidade, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia 

de Galiza contempla no seu Capítulo II, Sección 7.ª Acción protectora das familias de 

especial consideración o seguinte: f) No ámbito tributario, mediante o establecemento 

pola Xunta de Galicia de beneficios fiscais na área das súas competencias. Porén, case 

sete anos despois da súa aprobación, este aspecto non está desenvolto canto ás posíbeis 

deducións autonómicas no campo da renda. No ámbito estatal contémplanse, alén das 

deducións por fillos e fillas, deducións para familias monoparentais con dous fillos. 

Porén, neste marco quedan moitas familias monoparentais dun só fillo ou filla que non 

poden acollerse a esta dedución. 
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-Que medidas fiscais e tributarias ten previstas o goberno galego para contribuír 

á redistribución da riqueza canto ás familias monoparentais?  

-Considera o goberno galego que ten desenvolto os mecanismos precisos para 

axudar, no ámbito das súas competencias, a que o crecente número de familias 

monoparentais do noso país vexan reducido o seu potencial risco de pobreza e exclusión 

social? 

-Considera o goberno galego que o sistema tributario é xusto para coas familias 

monoparentais ou, pola contra, que a súa regulamentación está aínda moi vinculada ao 

modelo tradicional de familia? 

-Ten avaliado o goberno galego o impacto nas familias monoparentais galegas 

da crise económica e dos recortes en materia de servizos públicos e sociais?  

-Nun contexto de crise demográfica e avellentamento, considera o goberno 

galego que ten feito esforzos suficientes para crear un ambiente de protección suficiente 

para o desenvolvemento da maternidade ou paternidade individual por elección propia?  

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 12:39:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 12:39:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 12:39:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 12:39:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 12:39:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 12:39:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

Concepción Burgo López e Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas 

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

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

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

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

 

Como sinala a Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 21 de 

marzo de 2018, pola defensa e porvir do Centro Galego de Bos Aires, o Centro, 

entidade emblemática da diáspora galega no mundo, que tivo na súa centenaria 

vida institucional unha actuación consecuente de defensa e promoción social, 

cultural e económica da Galicia territorial e da emigración porteña, hoxe require 

da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa 

desaparición.  

 

Nesta declaración, e en todas as iniciativas e debates, tanto en Pleno coma en 

Comisión, formuladas polo noso Grupo Parlamentario e polos demais grupos da 

Cámara galega, é cuestión clave a preservación do importante patrimonio 

artístico, documental e bibliográfico que contén o Centro Galego de Bos Aires. 

Pero non é menos importante a súa función tamén sanitaria para a colectividade 

da emigración galega na Arxentina asociada ao mesmo. 

 

E nesta función sanitaria xogou e xoga un papel relevante a Obra Social dos 

Emigrantes e os seus Descendentes Residentes na República Arxentina (Ospaña).  

 

A Superintendencia de Servizos de Saúde do Goberno arxentino ditaminou na 

resolución 259/2018 que o Centro Galego de Bos Aires volva ocupar os postos 

que lle correspondían na Xunta directiva de Ospaña, anulando así a anterior 

resolución 850/2015, debendo procederse ás correspondentes renovacións de 

mandatos na dirección de Ospaña, para tamén tratar a reforma estatutaria desta 

obra social coa participación dos novos representantes.  

 

Considerando a participación e representación que tanto o Goberno central como 

a Xunta de Galicia veñen ostentando en Ospaña, os deputados e as deputadas que 

asinan formulan as seguintes preguntas: 
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1- Cantas transferencias se fixeron por parte da Xunta de Galicia á Obra Social 

OSPAÑA, con detalle dos importes, datas e conceptos, polos anos 2012-2013- 

2014-2015-2016 -2017 e o que vai do corrente 2018?  

 

2- Cantos galegos e galegas son atendidos na Arxentina pola Obra Social 

OSPAÑA?  

 

3- Que transferencias foron realizadas polo Goberno galego, no seu caso, á 

Mutual de los Inmigrantes Españoles y sus Descendientes en la Argentina - 

persoa xurídica diferente da Obra Social do mesmo nome- ?  

 

4- Que autoridades da Xunta foron designadas nos órganos de dirección da Obra 

Social OSPAÑA e con que fundamento e competencia?  

 

5- Que informes e balances recibía á Consellería de Sanidade da representación 

da Xunta de Galicia integrante do Consello Directivo de OSPAÑA? 
 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:37:42 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:37:53 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:37:59 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/08/2018 12:38:03 

 
Julio Torrado Quintela na data 20/08/2018 12:38:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Juan Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

Concepción Burgo López e Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas 

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

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

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

Social e Emprego. 

 

 

Como sinala a Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 21 de 

marzo de 2018, pola defensa e porvir do Centro Galego de Bos Aires, o Centro, 

entidade emblemática da diáspora galega no mundo, que tivo na súa centenaria 

vida institucional unha actuación consecuente de defensa e promoción social, 

cultural e económica da Galicia territorial e da emigración porteña, hoxe require 

da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa 

desaparición.  

 

Nesta declaración, e en todas as iniciativas e debates, tanto en Pleno coma en 

Comisión, formuladas polo noso Grupo Parlamentario e polos demais grupos da 

Cámara galega, é cuestión clave a preservación do importante patrimonio 

artístico, documental e bibliográfico que contén o Centro Galego de Bos Aires. 

Pero non é menos importante a súa función tamén sanitaria para a colectividade 

da emigración galega na Arxentina asociada ao mesmo.  

 

E nesta función sanitaria xogou e xoga un papel relevante a Obra Social dos 

Emigrantes e os seus Descendentes Residentes na República Arxentina (Ospaña). 
 

A Superintendencia de Servizos de Saúde do Goberno arxentino ditaminou na 

resolución 259/2018 que o Centro Galego de Bos Aires volva ocupar os postos 

que lle correspondían na Xunta directiva de Ospaña, anulando así a anterior 

resolución 850/2015, debendo procederse ás correspondentes renovacións de 

mandatos na dirección de Ospaña, para tamén tratar a reforma estatutaria desta 

obra social coa participación dos novos representantes.  

 

Considerando a participación e representación que tanto o Goberno central como 

a Xunta de Galicia veñen ostentando en Ospaña, os deputados e as deputadas que 

asinan formulan as seguintes preguntas: 
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1- Cantas transferencias se fixeron por parte da Xunta de Galicia á Obra Social 

OSPAÑA, con detalle dos importes, datas e conceptos, polos anos 2012-2013- 

2014-2015-2016 -2017 e o que vai do corrente 2018?  

 

2- Cantos galegos e galegas son atendidos na Arxentina pola Obra Social 

OSPAÑA?  

 

3- Que transferencias foron realizadas polo Goberno galego, no seu caso, á 

Mutual de los Inmigrantes Españoles y sus Descendientes en la Argentina - 

persoa xurídica diferente da Obra Social do mesmo nome- ?  

 

4- Que autoridades da Xunta foron designadas nos órganos de dirección da Obra 

Social OSPAÑA e con que fundamento e competencia?  

 

5- Que informes e balances recibía á Consellería de Sanidade da representación 

da Xunta de Galicia integrante do Consello Directivo de OSPAÑA? 
 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/08/2018 12:44:35 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/08/2018 12:44:44 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/08/2018 12:44:51 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/08/2018 12:44:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 20/08/2018 12:45:04 
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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. 

 

 

Conforme á Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, reguladora da 

responsabilidade penal dos menores, entre as medidas susceptibles de ser 

impostas a menores infractores penais, están as de internamento, que pode ser en 

réxime pechado, semiaberto ou aberto, ou ben internamento terapéutico, nalgún 

dos tres réximes. 

 

A execución de ditas medidas corresponde ás Comunidades Autónomas, que 

deben dispor de centros específicos co obxectivo da resocialización e tendo como 

principio que a ou o menor internado é suxeito de dereito e que continúa 

formando parte da sociedade. Para a execución destas, as Comunidades 

Autónomas poden asinar “convenios ou acordos de colaboración necesarios con 

outras entidades, ben sexan públicas, da Administración do Estado, Local ou de 

outras Comunidades Autónomas, ou privadas sen ánimo de lucro, para a 

execución das medidas da súa competencia, baixo a súa directa supervisión”.  

 

O Centro de Menores Monteledo, de Ourense, é un centro de iniciativa pública 

que comezou a funcionar en 1996, xestionado dende 2016 pola Fundación 

Diagrama. Situado no complexo Montealegre, conta con 37 prazas autorizadas. 

En dito centro lévase a cabo a execución das medidas de internamento en réxime 

aberto, semiaberto ou pechado (tanto preventivas coma firmes) e permanencia de 

fin de semana no centro. Excepcionalmente e por razóns de urxencia, en ausencia 

de vacantes no centro de atención específica e polo tempo imprescindible, 
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internamentos terapéuticos nos réximes pechado, semiaberto ou aberto (tanto 

preventivos como firmes); nestes casos contará co apoio do equipo clínico do 

centro de atención específica.  

 

O Convenio entre a Consellería de Política Social e a Fundación Diagrama, 

subscrito o 29 de abril de 2016, para levar a cabo a atención residencial e a 

intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir 

medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 

de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, ten por obxecto 

“regular a colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación 

Diagrama Intervención Psicosocial para a atención residencial e a intervención 

educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais 

privativas de liberdade previstas na LORPM no centro de reeducación Monteledo 

(CR Monteledo). Así mesmo, incluirá a atención dos fillos e fillas menores de 

tres anos que convivan coas súas nais internadas”, por importe de máis de 4 

millóns de euros (anos 2016 e 2017). 

 

A cláusula quinta da Resolución do 11 de febreiro de 2016, pola que se convoca 

o procedemento de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a 

atención residencial e a intervención educativa integral con menores que teñen 

que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 

5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores en 

centros de reeducación da Comunidade Autónoma, establece, entre as obrigas da 

concesionaria, en relación co persoal adscrito á intervención, “contar cun cadro 

de profesionais para a intervención educativa con alta cualificación técnica e 

humana en número suficiente para cubrir as ratios de persoal establecidas no 

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os 

centros de atención á infancia, coa composición e número determinados na 

memoria que se anexa ao presente convenio”, así como “a cobertura, en todo 
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momento, dos postos de traballo e das correspondentes funcións. En 

consecuencia, a entidade efectuará ao seu cargo e inmediatamente as 

substitucións necesarias do persoal que teña asignado á actividade sexa cal for a 

súa causa, de forma que a execución das medidas xudiciais quede sempre 

asegurada. As variacións que se produzan no cadro de persoal serán 

inmediatamente comunicadas á Dirección Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica”. 

 

O 9 de agosto de 2016, unha representación do persoal do CR Monteledo 

reuniuse coa Directora Xeral de Familia da Consellería de Política Social da 

Xunta de Galicia para informarlle que a Fundación Diagrama non cumpría con 

dita cláusula quinta, dado que non executaba en todo momento as substitucións 

do persoal vacante, por calquera causa, sexa por vacacións, incapacidade 

temporal ou definitiva. A Consellería de Política Social, a través da Dirección 

Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, coincidía coa persoal en 

que a interpretación da cláusula quinta esixe a substitución en todo momento do 

persoal vacante, pero, dado que en 2017 a ocupación do centro era baixa, pediu 

ao persoal que non fose estrito na esixencia de tal cobertura. Deste xeito, o 

persoal e a empresa acordaron un sistema que garantise a adecuada atención aos 

menores, co cumprimento estrito das ratios establecidas no Decreto 329/2005, no 

que se regulan os centros de menores, sempre que non se cubriran todas as prazas 

do centro. 

 

Ao longo do ano 2017 a Fundación Diagrama non cubriu as vacacións de 

ningunha persoa do cadro de persoal do centro, en ningunha categoría 

profesional. Ademais, a Fundación Diagrama aplicou unha nova metodoloxía 

consistente na subdivisión en grupos e actividades dos menores. Todo isto 

motivou unha merma na calidade de prestación do servizo, coa conseguinte perda 

de capacidade educativa, e un aumento da carga de traballo do persoal. 
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Xa en 2018, a Fundación Diagrama comunicou que seguirá co mesmo sistema, 

tanto de división en grupos como de non contratación de persoal para cubrir as 

vacacións. 

 

A situación de falta de cobertura das baixas ou vacacións do persoal orixina unha 

gran carga de traballo, o que provoca estrés laboral, aumento das baixas e merma 

evidente da capacidade educativa. Chéganse a situacións nas que, co 100% de 

ocupación no centro, o persoal está en niveis dos servizos mínimos establecidos 

pola Administración en caso de folga. En 2017 chegou a haber momentos de 5 

educadores/as por quenda, cando os servizos mínimos establecidos nas folgas son 

8. Con esta situación, as medidas que poden aplicarse son cada vez máis só de 

contención e convivencia e menos de reeducación. Ademais, non hai tempo 

suficiente para a realización de informes e valoracións. 

 

Cómpre lembrar que a Fundación Diagrama acadou a adxudicación da xestión do 

CR Monteledo poñendo, entre outros, dous educadores a maiores dos 32 esixidos 

na convocatoria, o que lle proporcionou unha clara vantaxe sobre o resto de 

rivais. Ao non substituír as vacacións dos educadores, en realidade non hai 34 

educadores, senón 5'9 educadores menos dos que ten obriga de ter na plantilla do 

centro: 

 

(187'5 horas de vacacións * 105 horas dos 14 festivos anuais) * 34 educadores= 

9.945 horas, dividido entre 1667'5 (xornada máxima anual)= 5'96 educadores 

menos. 

 

Ademais, nas plicas de condicións establécese un determinado número de 

profesionais para atender debidamente a xestión do centro, como é o caso de, 

para as 37 prazas conveniadas, unha traballadora social e media. Cando a 
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traballadora social que está a xornada completa marcha as súas case seis semanas 

de vacacións, e non se substitúe, queda unha traballadora social a media xornada 

para atender as necesidades que a administración determinou que eran de 1'5, o 

que orixina vulneración de dereitos das persoas menores. O mesmo sucede con 

todas as demais categorías profesionais.  

 

Por outra parte, o persoal denuncia escurantismo da entidade en canto á 

documentación que esta debe ter dispoñible para o coñecemento do persoal, 

como é o proxecto educativo do centro. 

 

Ante un evidente incumprimento das condicións ás que se comprometía a 

entidade colaboradora – Fundación Diagrama – coa Consellería de Política 

Social, a Administración debe requirir á entidade para que se ateña ao asinado no 

convenio. Entre as causas de extinción do convenio de colaboración está o 

“incumprimento dos compromisos e cláusulas do convenio”.  

 

Asemade, se no cálculo do prezo/ praza está incluído o custo de contratación para 

cubrir o cadro de persoal nas súas vacacións e baixas, ao non substituír as 

vacacións de ningunha categoría, a concesionaria aforraría máis dun 10% do 

orzamento anual.  

 

A Fundación Diagrama xestiona agora todos os centros do complexo de 

Montealegre, en Ourense, recibindo case 2,5 millóns de euros públicos para a 

xestión de Monteledo en 2017, 1,6 m € o de Montefiz en 2016, e facéndose coa 

adxudicación da xestión do centro de Montealegre, por importe de 3,2 millóns de 

euros. 

 

A atención a menores por parte da Xunta sofre un alto grado de privatización, 

cando se trata  dun servizo fundamental. 
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Polo anteriormente exposto, a deputada que subscribe presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1.ª) É coñecedora a Xunta da situación de falta de persoal no Centro de 

Monteledo e do incumprimento de condicións por parte da entidade 

colaboradora? 

 

2.ª) Cantas veces recibiu a Xunta ao persoal do centro? 

 

3.ª) Que interpretación fai a Xunta acerca da cláusula quinta do procedemento de 

selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a atención residencial e a 

intervención educativa integral con menores que teñen que cumprir medidas 

xudiciais privativas de liberdade?  

 

4.ª) Vai requirir á Fundación Diagrama que substitúa o persoal vacante do Centro 

de Reeducación de Monteledo, tal como establecen as condicións de 

colaboración? 

 

5.ª) Non considera a Xunta que poderíamos estar a falar dunha fraude, dado que 

Fundación Diagrama non cumpre coa condición de ter 34 educadores, tal como 

se comprometeu para obter a concesión do servizo? 

 

6.ª) É consciente a Xunta de que a falta de persoal merma a calidade educativa do 

centro? 

 

7.ª) Como valora a Xunta o proxecto educativo do CR Monteledo? 

 

8.ª) Cal foi a porcentaxe de baixas laborais en cada ano de funcionamento do 

centro? 
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9.ª) É coñecedora a Xunta de situacións de recorte da comida que se teñen 

producido no centro? Que medidas ten aplicado acerca desta cuestión? 

 

10.ª) En que condicións se abriu módulo terapéutico no CR Monteledo? Que 

recursos humanos, materiais e de formación do persoal se implementaron? 

 

11.ª) Como valora a Xunta a non substitución das vacacións da Traballadora 

Social? Cree que se atende a menores coa debida calidade? Que vai facer a Xunta 

para que esta situación non se repita? 

 

12.ª) En que utiliza a concesionaria os cartos aforrados por non cubrir as 

vacacións do persoal?  

 

13.ª) Ten previsto a Xunta xestionar de xeito público os centros de menores da 

Comunidade Autónoma? 

 

14.ª) De non xestionar de xeito directo, vai a Xunta volver á redacción anterior 

redacción dos pregos de condicións? 

 

15.ª) Está a Consellería de Política Social a cumprir coa súa obriga de velar polo 

cumprimento do convenio asinado coa Fundación Diagrama? 

 

 Santiago de Compostela, 20 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 20/08/2018 12:31:03 

 

114437



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 3ª, relativa ás condicións de cesión e uso por parte da fundación 

privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo. 

 

No ano 2012, como xa daquela denunciou publicamente o Bloque Nacionalista 

alego, o concello de Viana do Bolo, cuxa alcaldía ostentaba o señor Andrés Montesinos 

Rodríguez, cedeu a título gratuíto o edificio do antigo instituto á Fundación “Cipri 

Gomes” así como o seu polideportivo anexo. A solicitude de cesión do inmoble fora 

solicitada pola mencionada fundación con data do 15 de febreiro de 2015. Con 

posterioridade, trala tramitación do oportuno expediente foi acordada no pleno do día 19 

de abril de 2012 a cesión gratuíta por un prazo máximo de trinta anos para destinalo 

teoricamente a un centro de tecnificación deportiva e formación ocupacional.  

Xa por aquel entón as e os nacionalistas indicamos que faltaba claridade 

financeira, ao non recoller concrecións a memoria presentada por tal fundación, que non 

esclarecía a orixe do seu financiamento nin con que apoios económicos contaba. Faltaba 

tamén concreción temporal para o desenvolvemento da súa actividade nin prazos de 

execución do investimento nin tan sequera de presentación do proxecto. Finalmente, 

fomos contundentes tamén coa falta de participación municipal.  

Pasado o tempo e segundo información pública que consta nos soportes dixitais 

da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a fundación Cipri Gomes foi 
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beneficiaria dunha subvención vencellada os programa Leader, que nace co obxectivo 

de descentralizar as políticas de desenvolvemento rural e que sexan as poboacións quen 

o impulse, cun montante de 199.829,48€ (expediente L12 41300 11 0063). Dita 

subvención, ten como obxecto o citado entro de tecnificación de actividades físico 

deportivas de lecer e formación, tal e como se pode comprobar na súa resolución do 20 

de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco 

financeiro do programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e se 

modifícan as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural 

e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do 

programa Leader Galicia 2007‐2013. 

Na actualidade, malia diversas solicitudes de información, non consta 

información para o concello a respecto da realización das actividades comprometidas 

para a obtención de subvención e é posíbel que o non uso das instalacións para o fin 

comprometido poida implicar a reversión da concesión e o seu retorno para a xestión 

pública. Ademais, é de especial importancia auditar as actuacións subvencionadas por 

un programa que constitúe un recurso potencialmente útil para unha poboación con 

tantas necesidades de intervención como é a de Viana do Bolo.  

Por todos estes motivos, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presentou unha Proposición non de lei que foi sometida a debate e aprobación por 

unanimidade, con modificacións, na Comisión 3ª celebrada o 8 de setembro de 2017, co 

seguinte texto: «O Parlamento galego acorda instar a AGADER, seguindo o Plan de 

controis e disposicións do Feader en Galicia, a elaborar e remitir ao Concello de Viana 

do Bolo e mais ás partes afectadas unha auditoría sobre a obtención e uso de recursos 

públicos ao abeiro do expediente nº L12-413-11-063 para a creación do Centro de 

Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e Formación instado pola 

Fundación Cipri Gomes, no que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos 

114439



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta das instalación do 

Concello de Viana do Bolo.» 

Porén, pasado un ano continuamos sen ter unha resolución ao respecto. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 

3ª: 

- Que actuacións levou a cabo o goberno galego para a toma en consideración e 

cumprimento por parte de Agader do acordo emanado da Cámara galega? 

- Por que medios e en que datas se tratou esta cuestión? 

- Ten constancia a Xunta de Galiza de se a Fundación Cipri Gomes de Viana do 

Bolo cumpre coas funcións comprometidas para a obtención de recursos económicos a 

través da Agader e os fondos Leader? 

- Coñece o goberno galego xustificación para a contía comprometida a través da 

resolución do 20 de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba 

o novo marco financeiro do programa Leader Galicia 2007‐2013? 

- Ten coñecemento o goberno galego das prácticas fraudulentas para 

subvencionar o deporte do kickboxing en Ourense no ano 2012 polas que foi condenado 

o señor Cipriano Augusto Gomes, presidente da Fundación Cipri Gomes? Ten avaliado 

se a xestión de fondos públicos do centro de Viana do Bolo cumpre coas garantías 

esixíbeis? 

- Ten pensado o goberno galego levar a cabo algún tipo de inspección ou 

auditoría sobre a obtención e uso de recursos públicos desde o 19 de abril de 2012 por 
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parte da Fundación Cipri Gomes na que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos 

subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta? 

 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 13:24:24 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 13:24:29 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 13:24:30 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 13:24:32 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 13:24:34 
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 13:24:35 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 3ª, relativa á demanda da redución do IVE sobre os produtos de 

hixiene íntima e ao cumprimento do goberno galego das demandas ao respecto 

emanadas da Cámara galega. 

 

O económico é un dos aspectos máis relevantes na desigualdade que sofren as 

mulleres na sociedade actual, que pode identificarse en múltiples aspectos. Para alén de 

discriminacións como a desigualdade salarial, o feito de representar unha maior 

ocupación das xornadas parciais e das dificultades no acceso á vida laboral, hai unha 

desigualdade económica menos visíbel a través dos produtos no mercado coñecidos 

como de hixiene íntima e que ten sido popularizada como “taxa rosa”.  

Cada muller, ao longo da súa vida, ten que empregar na idade fértil diferentes 

tipos de produtos durante a menstruación. Porén, lonxe de ter un Imposto sobre o valor 

engadido reducido, como sería lóxico dun produto de emprego básico e practicamente 

imprescindíbel, é elevado e incrementa de maneira importante o custo da bolsa da 

compra. Acrecenta, polo tanto, unha desigualdade entre mulleres e homes, que non sofre 

outros produtos básicos, afondando nunha diferenza biolóxica e contravindo o principio 

de non discriminación por razón de sexo ou calquera outra condición persoal ou social.  

Cómpre recordar que na IX lexislatura, a iniciativa da deputada do Grupo 

Parlamentario Mixto Dona Carmen Iglesias Sueiro, o Pleno do Parlamento Galego 

114443



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

aprobou o 24 de febreiro de 2016 unha Proposición non de lei sobre as demandas que 

debía realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co IVE que se estaba a 

aplicar aos produtos de hixiene íntima feminina co seguinte acordo: O Parlamento de 

Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar co Goberno do Estado a rebaixa do IVE ao 4 

% para os produtos de hixiene feminina como compresas, tampóns ou copas menstruais. 

Porén, pasados anos deste acordo, non houbo mudanzas. 

As mulleres galegas seguimos sufrindo a carga impositiva abusiva por parte do 

goberno central malia que tamén no Congreso dos Deputados se teñen aprobado 

iniciativas semellantes. Por mor desta situación, diante da pasividade do goberno galego 

diante desta cuestión, e tamén porque a inexistencia dunha facenda propia galega 

impide facer esta mudanza desde as nosas competencias, o Bloque Nacionalista Galego 

reiterou no Parlamento Galego na XI esta demanda, xunto con outras relacionadas. 

Desta forma, A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 16 de 

febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos, por unanimidade e sen modificacións: 

«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galiza a: 

1. Dirixirse ao Goberno central para demandar a redución do IVE sobre os 

produtos coñecidos como de hixiene íntima (compresas, tampóns e copas menstruais) 

do 10 % ao 4 %. 

2. Elaborar e remitir ao Parlamento galego un informe sobre as actuacións 

levadas a cabo para o cumprimento desta demanda. 

3. Desenvolver, no ámbito das súas competencias, a divulgación das alternativas 

ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao medio 

ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou 

destinadas a centros educativos e de xuventude.» 
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En xuño de 2018, iniciado xa o novo goberno do Estado coa presidencia de 

Pedro Sánchez, foi anunciada a intención de estudar esta cuestión. Porén, pasados uns 

meses do anuncio non observamos ningunha novidade, mentres outros IVE, como o do 

cinema, si foron rebaixados.  

Diante desta situación de discriminación cómpre que desde o Parlamento 

Galego e a Xunta de Galiza se esixa ao goberno central unha rebaixa que, neste 

momento económico de aumento da recadación e contando con consenso político, 

debera ser posta en práctica sen máis dilación. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 

3ª: 

-Considera a Xunta de Galiza xustificado que o goberno central non tome en 

consideración a demanda de que as mulleres non sigamos pagando un abusivo 10% de 

IVE polos produtos de hixiene íntima? 

-Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galiza para dar cumprimento aos 

acordos parlamentares? Cantas veces e con que contido se dirixiu ao goberno central no 

que vai de lexislatura a respecto desta cuestión? Transmitiu ou transmitirá o señor 

Feijoo ao señor Sánchez a importancia desta cuestión? 

-Cando entregará o informe comprometido?  

-Que ten feito o goberno galego para dar cumprimento á divulgación das 

alternativas ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao 

medio ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou 

destinadas a centros educativos e de xuventude?  
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-Cantas e con que contido se desenvolveron? Que folla de ruta seguirá ao 

respecto?  

-Ten previsto medidas para favorecer o acceso a este tipo de fórmulas? Cales? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 12:19:24 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 12:19:29 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 12:19:31 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 12:19:32 
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Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 12:19:33 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 12:19:35 
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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. 

  

 

O concurso para concesión do transporte aéreo do 061 está na fase de 

presentación de documentación de preadxudiación, cun recurso contra a 

valoración dun dos sobres. O concurso está valorado pola Xunta de 

Galicia nun montante que, tras variar en diversas ocasións con intentos 

da Xunta de Galicia de rebaixar as contías, sitúase no entorno dos 10 

millóns de euros. 

  

O prego de condicións actual contén algunhas diferencias con respecto 

a concursos anteriores, que poderían afectar tanto ás garantías laborais 

do persoal, á calidade da atención ou como á posible seguridade dos 

vós. As condicións técnicas e de viaxe resultan menos concretas e máis 

flexibles no prego actual, permitindo maior variabilidade nas opcións 

que as empresas concesionarias poden utilizar, e esta marxe de manobra 

pode repercutir sobre a capacitación dos pilotos (formación previa), as 

condicións técnicas nas que voan (número de horas continuado que 

poden realizar) ou incluso as características dos propios helicópteros 

(horas de voo acumulado). 

 

Atendendo á necesidade de que a Xunta de Galicia dispoña dun servicio 

eficiente, optimizado e de plenas garantías tanto sanitarias como de 

seguridade no transporte, sería importante coñecer coa maior claridade 

as motivacións dos cambios existentes nas condicións do concurso e 

poder garantir en base a elas os criterios mencionados.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:  
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1. Pode garantir a Xunta de Galicia que se cumprirán as condicións 

plenas nos planos sanitario e de seguridade a partir do novo concurso 

de transporte sanitario aéreo?  
 

2. Que motivou os cambios no prego de condicións no referente ás 

condicións esixidas á empresa concesionaria en termos de formación de 

pilotos, características técnicas dos aparatos e medidas de seguridade e 

tipo de voo?  

 

3. Considera a Xunta de Galicia que o servizo estará mellor cuberto a 

partir da súa concesión como resultado deste novo concurso?  

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 

 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela  

  Noela Blanco Rodríguez  

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/08/2018 12:36:17 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/08/2018 12:36:25 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión. 

 

O dramático sinistro ferroviario acontecido o pasado 24 de xullo de 2013 en 

Angrois deixou unha profunda ferida en toda Galiza. Nunca esqueceremos ás 80 persoas 

falecidas e os centos de vítimas a quen, este sinistro, marcou para sempre as súas vidas. 

Permanecen tamén na memoria colectiva de Galiza a onda de solidariedade vivida estes 

días e a entrega e dedicación dos servizos de emerxencia e profesionais sanitarios que 

deron o mellor de si mesmos nunhas circunstancias extraordinarias.  

Mais estes cinco anos deixan outras pegadas: a dun estado que puxo a 

maquinaría a funcionar para auto-exculparse de calquera responsabilidade, usando como 

chivo o expiatorio o elo máis débil da cadea: o maquinista; as interferencias e falta de 

colaboración do Goberno central e da Xunta coa investigación xudicial; o 

incumprimento da normativa que obriga a unha investigación técnica independente; o 

incumprimento das promesas realizadas despois do accidente, sendo especialmente 

preocupante que siga sen estar operativo o sistema ERTMS na curva de Angrois... en 

definitiva, un ronsel de mentiras e manipulación da opinión público co obxectivo de 

evitar as responsabilidades políticas neste terríbel sinistro. 

Porén, fronte a maquinaria do estado e os fortes intereses económicos das 

empresas construtora do AVE, está a dignidade de homes e mulleres que están dispostas 
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a todo para conseguir verdade, xustiza e reparación. Nomeadamente, as vítimas que 

levan cinco anos cunha labor incansábel que vai conseguindo que a verdade se abra 

paso.  Grazas a esa tenacidade, a mediación do BNG en Europa, a Comisión Europea 

abriu en 2012 un procedemento de infracción contra o estado español por 

incumprimento da Directiva 2004/49/CE de Seguridade Ferroviaria. As causas deste 

procedemento infractor residen en que consideran que a Comisión de Investigación de 

Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investigou o sinistro do Alvia, vulnera o principio 

de independencia que establece o artigo 21 desta directiva.  

Este procedemento infractor sinala unha falta grave e ben a dar a razón tanto ás 

vítimas como ao propio BNG que viñamos denunciando que a CIAF era xuíz e parte e 

viciaba unha investigación que non buscaba a verdade, senón pensada para auto-

exculpar a Adif, Renfe e Fomento. 

Temos constancia de que existe un novo informe redactado pola Comisión 

Europea sobre o accidente do Alvia en Angrois. Este ditame ten a súa orixe na visita da 

Plataforma das Vítimas do Alvia a Bruxelas, organizada polo BNG, que tivo lugar o 17 

de novembro de 2015. Xa neste momento se detectou que o CIAF non cumpre o 

requisito de independencia, pois os órganos que examinan os accidentes, son nomeados 

polo Ministerio de Fomento. 

Nos últimos meses, creouse unha comisión de investigación no Congreso, que 

deixa claro que existe un ámbito de investigación política, e sinala a vergoña do veto a 

que o Parlamento Galego investigue este sinistro desde unha óptica galega. 

Desde o BNG temos un compromiso claro e firme co dereito á verdade e a 

xustiza para as vítimas do dramático accidente de Angrois. Defendemos que é necesario 

que se asuman as responsabilidades, caia quen caia, e que se adopten as medidas 
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precisas para a garantir o fin da impunidade e asunción de responsabilidades políticas e 

xudiciais. 

 

Por todo isto formulamos a seguinte pregunta para resposta oral en comisión: 

-Como valora a Xunta de Galiza a resposta dada polo estado e o goberno galego 

após o accidente de Angrois? 

-Como valora a Xunta de Galiza que non se teña realizado unha investigación 

técnica independente sobre as causas e responsabilidades do accidente ferroviario de 

Angrois a pesar de que o esixe a normativa comunitaria en materia de seguridade 

ferroviaria? 

-Como valora a Xunta de Galiza que non se teña cumprido as promesas 

realizadas despois do accidente, nomeadamente a activación do sistema ERTMS na 

curva de Angrois? 

-Considera a Xunta de Galiza que o Ministro de Fomento que autorizou o 

cambio do proxecto orixinal e suprimiu o sistema de seguridade no tramo máis perigoso 

ten que asumir a súa responsabilidade política? 

-Considera a Xunta de Galiza que a Ministra de Fomento que autorizou a 

desconexión do sistema de seguridade ERTMS antes da curva de Angrois, ten que 

asumir a súa responsabilidade política? 

-Era coñecedora a Xunta de Galiza destas decisións? 

-Como valora a Xunta de Galiza que se fixera ouvidos xordos antes o aviso feito 

polo xefe de maquinistas do risco da curva de Angrois? 
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-Considera a Xunta de Galiza de Galiza que os responsábeis de Adif, que non 

fixeron a avaliación de riscos que esixía a normativa na curva de Angrois, deben asumir 

algunha responsabilidade? 

-Considera a Xunta que é presentábel e ético que, cinco anos despois do 

accidente,  non se investigue no Parlamento de Galiza o maior accidente ferroviario que 

aconteceu no noso territorio e que tivo un custe tan alto para tantas persoas? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:12:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:12:40 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:12:42 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:12:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:12:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:12:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 3ª. 

 

As formas de discriminación das mulleres na sociedade atópanse en múltiples 

ámbitos e elementos, tamén no que coñecemos como máis cotián ou de aparente menor 

intensidade, pero que contribúen a soster a discriminación no ámbito social e, tamén 

económico. Unha destas formas de discriminación é o incremento de custo, sen razón 

algunha, de determinados produtos simplemente por estaren destinados ao público 

feminino.  

Recentemente a asociación de defensa do consumidor FACUA sacou á luz un 

estudo ilustrativo de situacións deste tipo. A asociación levou a cabo unha comparativa 

dos prezos das maquiniñas de afeitar desechábeis destinadas para homes e destinadas 

para mulleres, comparado os prezos das de dúas e tres follas de sete marcas: Cien, 

distribuída por Lidl; Cosmia, por Alcampo; Miss Express e Carrefour Discount, por 

Carrefour; Bonté, por Dia; Gillette e Wilkinson, distribuídas por diferentes cadeas e que 

foron as dúas únicas que non incrementan o seu prezo segundo o público albo sexa 

masculino ou feminino. A través destas comparativas, a asociación amosou como 

máquinas de afeitar desechábeis presuntamente para mulleres eran idénticas ás 

presuntamente para homes pero até un 171% máis caras, diferenciándose só polo prezo 

e pola embalaxe rosa. 
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Este tipo de discriminación é o que se coñece como taxa rosa, un incremento de 

prezo inxustificado e abusivo en produtos destinados a un público obxectivo feminino 

que, porén, no equivalente masculino teñen un prezo inferior malia ter as mesmas 

características, o que supón unha fraude en termos de dereitos das persoas consumidoras 

e unha discriminación sobre as mulleres.  

Trátase, polo tanto, dunha discriminación pouco visíbel pero que ten unha 

grande importancia tanto no plano simbólico como no económico. Por estes motivos, 

desde o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que a Xunta de Galiza debera 

implicarse na defensa da non discriminación e dos dereitos das e dos consumidores e 

desenvolver actuacións ao respecto.  

Cómpre recordar que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia en entre 

os seus fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información 

dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias. Así mesmo, por medio do Decreto 

118/2016, do 4 de agosto correspóndelle entre outras accións a de “Promover e levar a 

cabo os estudos que permitan unha prognose adecuada da problemática do consumo, así 

como levar a cabo ensaios comparativos, análises de laboratorio e, en xeral, todos os 

procedementos técnicos que se precisen para o mellor coñecemento dos bens, produtos 

e servizos que se oferten ao consumidor e usuario.” Polo tanto é o Instituto Galego do 

Consumo e da Competencia un organismo idóneo para desenvolver actuacións ao 

respecto e contribuír a que o obxectivo da igualdade sexa efectivamente transversal, tal 

como recomendan as doutrinas na materia.  

 

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

Comisión 3ª: 

-Coñece o goberno galego en que consiste a denominada “taxa rosa”? 
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-Ten avaliado o impacto económico que ten isto na economía das mulleres?  

-Que actuacións ten levado a cabo para avaliar a súa existencia e o seu impacto? 

A través de que ferramentas? Con que conclusións? 

-Ten desenvolto ou vai desenvolver actuacións específicas ao respecto? En que 

sentido? Para que produto? 

-Ten denunciado o goberno galego algunha discriminación en concreto?  

-Ten recibido denuncias ao respecto do asociacionismo galego en materia de 

consumo? 

-Desenvolveu ou vai desenvolver estudos comparativos propios? De que tipo? 

Con que mostraxe? Para que tipo de produtos? Con base a que criterios? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:24:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:25:02 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:25:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:25:05 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:25:06 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:25:08 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, relativa á necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de 

Allariz e aumentar unha aula de cuarto de infantil no CEIP Pai Feixoo. 

 

Nos últimos meses nais, pais, representantes institucionais e veciñanza en xeral 

do Concello de Allariz veñen denunciando a masificación das súas aulas e 

desenvolveron nos meses de verán diferentes accións reivindicativas, como desenvolver 

unha clase na Alameda do Arnado ou unha batucada polas rúas do casco vello emulando 

a popular festa do Boi. Tamén se dirixiron á delegación ourensá da Xunta de Galiza e á 

Valedora do Pobo.  

Estas nais e pais entenden que a Xunta de Galiza está a vulnerar o dereito a un 

ensino de calidade e sen masificacións única e exclusivamente polo criterio de recorte 

económico. Cómpre recordar que neste ano no CEIP Pai Feixoo hai 51 crianzas 

maatriculadas para tan só dúas aulas de 4 de infantil, incumprindo polo tanto a ratio de 

25 nenos por aula.  

Este desatendemento por parte da Xunta de Galiza contrasta con que neste 

mesmo verán o goberno galego decretara a Orde publicada no DOG o pasado luns, 12 

de agosto, pola que aproba a creación de 31 unidades máis na escola privado-concertada 

para o curso 2018/2019, 16 máis que as creadas o pasado ano, ao que hai que sumar que 
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os concertos estarán blindados até 2022/2023 nunha clara aposta por privatizar o ensino 

público galego. 

O diñeiro público debe ser destinado a mellorar as condicións da escola pública, 

que é un dereito universal. 

 

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

-Cales son as razóns da Xunta de Galiza para incumprir a ratio de alumnado de 

infantil no CEIP Pai Feixoo no lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019? 

-Tense reunido o goberno galego co colectivo demandante? En que datas e en 

que termos? Con que conclusións?  

-Considera a Xunta de Galiza que a masificación de alumnos e alumnas nas 

aulas de infantil favorece o seu desenvolvemento cognitivo e os procesos de 

aprendizaxe? 

-Considera o goberno galego que situacións como esta contribúen a asentar 

poboación no rural?  

-Que medidas vai tomar par corrixir esta situación?  

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:34:51 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:34:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:34:56 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:34:58 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:34:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:35:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Fermín Losada Álvarez e María 

Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

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

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 4ª.  

 

Segundo recollen os medios de comunicación do día 24 de abril de 2018, o 

Sr. presidente da Xunta de Galicia, acompañado da delegada da zona franca 

do Porto de Vigo, Dª Teresa Pedrosa, e accidentalmente polo Sr. Román 

Rodríguez, presentaron o que parece ser un gran centro virtual de formación 

profesional.  

 

E dicimos o anterior porque parece ser que, salvo erro interpretativo dos 

medios de comunicación ou erro explicativo do Sr. presidente da Xunta de 

Galicia, este novo ente parece concibido para aglutinar 16 centros de 

Formación Profesional de Vigo, Redondela, Nigrán, Baiona e Porriño. Sendo 

as construcións pouco tolerantes aos movementos, parece forzoso concluír 

que se trata dunha aglutinación virtual, funcional ou mesmo administrativa. 

 

Sexa como sexa o ente que ten concibido o Goberno galego, parece ser que 

os seus obxectivos son, entre outros:  

 

1ª) Organizar unha estratexia de colaboración conxunta.  

2ª) Coordinar actividades e programas para optimizar recursos.  

3ª) Adaptarse ás necesidades do tecido empresarial.  

4ª) Fortalecer a FP dual, e  

5ª) Crear novos espazos de oportunidades para o alumnado, entre outros.  

 

Parece ser que no ano 2019 a Xunta de Galicia e a Zona Franca iniciarán a 

construción do primeiro campus de FP en Vigo, que parece ser que se 

rematará no ano 2020 e que terá un custo de 12,6 millóns de euros (5,5 que 

investirá a Zona Franca e 7,1 que investirá a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria en mantemento e profesorado), 

cantidade que daría para a construción de catro novos centros ou a 

remodelación de vinte e catro. 
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Este grupo parlamentario ten o máximo interese en coñecer os detalles desta, 

aparentemente brillante e necesaria, creación, polo que formula as seguintes 

preguntas:  

 

1ª) Cales son os obxectivos que se pretenden a curto, medio e longo prazo?  

 

2ª) Cal vai ser a participación concreta da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria neste ente?  

 

3ª) Considera que no caso da bisbarra de Vigo a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria ten evidenciado a súa incapacidade 

para dar a resposta correcta ás necesidades do sector produtivo na bisbarra 

olívica? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 21/08/2018 13:42:24 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/08/2018 13:42:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 21/08/2018 13:42:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez, Julio 

Torrado Quintela, Concepción Burgo López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

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

Educación e Cultura.  

 

 

A situación das mulleres é moi diferente duns países a outros, aínda que 

teñen un denominador común: en ningún país do mundo as mulleres 

teñen os mesmos dereitos e oportunidades que os homes, o que lles 

impide participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da 

vida.  

 

A pesar dos cambios e esforzos realizados, seguen existindo grandes 

desigualdades entre homes e mulleres, que se manifestan de diferentes 

formas. A nivel mundial, algunhas cifras facilitadas pola Axencia 

Española de Cooperación Internacional evidencian o seguinte: 

 
  

1. O 70 % da poboación que vive na pobreza son mulleres.  

2. Dous terzos da poboación adulta analfabeta son mulleres.  

3. Cada minuto morre unha muller no mundo por causas relacionadas 

co embarazo e o parto.  

4. Polo menos una de cada tres mulleres e nenas en todo o mundo foron 

golpeadas ou sometidas a abusos sexuais ao longo da súa vida.  

5. O 90 % das vítimas da guerra son civís, a maioría mulleres, nenas e 

nenos.  

6. A inmigración feminina ten medrado nos últimos dez anos un 74 %, 

fronte ao 22 % que aumentou a masculina e, ademais, a xornada laboral 

das mulleres inmigrantes é un 37% máis longa que a das españolas.  
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Esta situación é consecuencia dos condicionantes de xénero - os roles e 

estereotipos que as sociedades asignan ás mulleres e aos homes por 

pertencer a un sexo ou outro - que condicionan a vida de homes e de 

mulleres, limitando a súa liberdade e impedindo o desenvolvemento 

pleno da súa capacidades, tanto persoais como profesionais. 

 

Aínda queda un gran camiño por percorrer para alcanzar a igualdade 

real entre mulleres e homes. Necesitamos traballar para lograr un 

empoderamento das mulleres, desaprender os mandatos do xénero, 

repensar valores e actitudes que impregnan as culturas e a vida das 

persoas que contribúen á desigualdade entre sexos.  

 

A educación é parte esencial para a transmisión dos roles e estereotipos 

de xénero, de aí a importancia que ten como ferramenta de cambio 

social. Convértese en imprescindible por tanto traballar desde a escola 

pola igualdade e abordar o sexismo en todos os ámbitos educativos.  

 

Ao igual que outras Administración Autonómicas (Andalucía, Castela e 

León, Valencia, etc) a Xunta de Galicia vén de publicar o I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020, elaborado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Este plan conta con catro principios inspiradores: a transversalidade 

(igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente 

na actividade educativa), a sociedade igualitaria (construción dunha 

sociedade na que homes e mulleres sexan iguais empregando a 

educación como medio para combater todas as formas de 

discriminación), o obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade” (a 

imprescindible sensibilización e a concienciación na comunidade 

educativa do problema da violencia de xénero na nosa sociedade e a 

loita pola súa total desaparición) e a Inclusión e integración da 

diversidade (a educación para a aceptación da diversidade sexual e a 

integración plena de todas as persoas na comunidade educativa e na 

sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual). 

 

Tamén figura no mesmo que se procederá á:  
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1. Elaboración de materiais, asesoramento e orientación así como 

achegar ferramentas de utilidade para que os centros educativos 

dispoñan de recursos para coeducar. O material achegado polos 

departamentos responsables de executar este Plan atoparase 

dispoñible nas páxinas web de ambos os dous departamentos e na 

plataforma de uso habitual polo profesorado dependente da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
 

2. Formación do profesorado e alumnado dos centros educativos. 

Na súa maior parte, esta formación estará incluída nas 

actividades levadas a cabo no Plan anual de Formación do 

Profesorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. Incidirase na formación en coeducación, mediante 

estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo, 

en orientación, con especial atención na construción de 

identidades libres de estereotipos de xénero así como na 

diversidade afectiva e sexual, sen esquecer a problemática da 

violencia de xénero no ámbito.  

 

Con respecto a isto último, o Plan anual de Formación do Profesorado 

para o curso 2016/2017 (primeiro de vixencia do I Plan de actuacións 

para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020) non 

contempla nin unha soa acción relacionada con este asunto no que a 

convocatorias de grupos de traballo nos centros se refire, que 

necesariamente deberán axustarse ás temáticas propostas no anexo I da 

convocatoria (páxina 34), nin na modalidade de seminarios (páxina 43).  

 

Do anterior, dedúcese de forma obvia que o compromiso co plan é 

inexistente neste ámbito. 

 

Ademais, tamén se establece que “as medidas contidas no I Plan de 

actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 

implican custos imputables a gasto ordinario tanto da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como da Secretaría 

Xeral da Igualdade (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza), por este motivo non é posible 

establecer unha cuantificación singularizada dos recursos económicos 

de ambas consellerías destinados á execución do I Plan de actuacións 
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para a Igualdade nos centros educativos de Galicia, ao formar parte 

este Plan, pola súa propia finalidade, das competencias propias dos 

dous departamentos.”. Esta afirmación sitúa orzamento do programa 

no que poderíamos denominar un confortable limbo de inconcreción. 

 

Do exposto ata este momento, parece obvio que de non concretar 

medidas e dotacións económicas axeitadas, un programa esencial como 

o que nos ocupa, pasará a formar parte desa revolución silenciosa da 

que tanto se gaba o Partido Popular, neste caso porque o que non está 

vivo dificilmente pode facer ruído algún.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:  

 

1. Considera razoable a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a Secretaría Xeral de Igualdade que 

non exista orzamento concreto e diferenciado en cada curso 

escolar para o desenvolvemento do I Plan de actuacións para a 

igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020?  

2. Ten intención de corrixir a anterior situación?  

3. Entende que se están a cumprir os obxectivos nas medidas 

formuladas para este I Plan de actuacións para a Igualdade no 

que a elaboración de materiais, asesoramento e orientación se 

refire?  

4. Como valora a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria a incoherencia existente entre as 

declaracións que figuran no I Plan de actuacións para a Igualdade 

nos centros educativos de Galicia 2016-2020 relativas á 

formación do profesorado e o feito de que non exista ningunha 

actividade con temática coincidente co plan, tanto nas 

convocatorias de grupos de traballo nos centros como nos 

seminarios?  

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 
 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 21/08/2018 14:20:11 
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 21/08/2018 14:20:21 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/08/2018 14:20:30 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 21/08/2018 14:20:36 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/08/2018 14:20:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e María Luisa Pierres López 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

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

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

 
A memoria do Consello Económico e Social (CES) do ano 2017, publicada 

recentemente, alerta de que a desigualdade, o emprego precario e os salarios 

baixos persisten en Galicia a pesar do crecemento económico. Sinala este 

organismo que mentres o PIB da comunidade superou xa o nivel anterior ao 

estalido da crise, os niveis de pobreza e a falta de equidade que se estenderon 

entre os galegos e galegas durante a recesión non rexistraron, afirma o CES, 

“a mellora esperable coa recuperación económica". 

 

Neste contexto, nos últimos anos foron numerosos os problemas aos que os e 

as solicitantes da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) tiveron que 

facer fronte, retrasos na concesión da axuda; problemas de coordinación 

entre administracións, mesmo entre as propias consellerías de Política Social 

e Traballo; dificultades burocráticas, motivadas en parte pola ausencia de 

directrices e instrucións claras sobre os requisitos e documentación 

necesarias para aprobar a concesión da axuda; así como conflitos no relativo 

á concesión de axudas a persoas que se viran obrigadas a compartir vivenda, 

mesmo en xaneiro do 2017 unha sentenza recoñeceu que nun mesmo 

domicilio podían convivir varios perceptores da RISGA, rexeitando a 

equiparación que a Xunta establecía entre domicilio e unidade familiar, o que 

prexudicaba a persoas que, sen relación familiar, vivían na mesma casa.  

 

A pesares dos graves problemas xurdidos coa tramitación desta renda, a 

Xunta de Galicia non comezou ata decembro de 2017, cun retraso de 3 anos e 

medio ao respecto do establecido na Lei de inclusión social de Galicia, a 

tramitación do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 

27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da 

renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social. 

 

O 3 de agosto publicábase no DOGA o ANUNCIO do 17 de xullo de 2018, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, polo que se 

acorda someter a información pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de 

Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e 
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das axudas de inclusión social, por un prazo de quince días hábiles contados 

dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio. 

 

Co obxectivo de furtar o debate e a participación, a Xunta de Galicia 

establece este prazo de información pública en plena época estival e por un 

período de tan so quince días do mes de agosto (péchase o día 27 deste mes). 

 

Os novos perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica 

esixen solucións novas que a actual renda de inclusión social non é capaz de 

atender. En concreto, nos criterios para a valoración da situación de 

exclusión social ou de risco de sufrila, séguese sen considerar como criterio 

específico, ademais da situación de desemprego, a situación de emprego 

precario, cando a pobreza laboral é unha realidade cada vez máis asentada 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1.- Que valoración fai a Xunta de Galicia do proceso de tramitación do 

Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, 

de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de 

inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social? 

 

2.- A que se debe o retraso, de máis de tres anos e medio, segundo o 

establecido na Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de 

Galicia, do seu decreto de desenvolvemento? 

 

3.- Contestou a Xunta de Galicia a todas as alegacións presentadas ao 

borrador de decreto da Lei 10/2013 de inclusión social de Galicia?  

 

4.- Por que decidiu a Xunta de Galicia someter a información pública este 

proxecto de decreto de desenvolvemento en plena época estival, e por un 

período de tan so quince días do mes de agosto? 

 

5.- Cales son os motivos polos que o Goberno galego quere deixar a decisión 

última sobre a concesión da renda nunha unidade técnico-administrativa 

nomeada pola Xunta de Galicia? 

 

6.- Segundo o criterio do Goberno galego, o proxecto de decreto solucionará 

os problemas xurdidos no relativo á concesión destas axudas ás persoas que 
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se viron obrigadas a compartir vivenda? 

 

7.- Considera o Goberno galego que este Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de 

Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e 

das axudas de inclusión social, establece solucións efectivas para os novos 

perfís da pobreza que se estableceron durante a crise económica? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 22/08/2018 09:45:52 

 
Julio Torrado Quintela na data 22/08/2018 09:46:00 

 
María Luisa Pierres López na data 22/08/2018 09:46:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión. 

 

Nas pasadas semanas a empresa Nedgia (nova marca de Gas Natural en Galiza), 

enviou supostamente por erro 146 cartas para a revisión do gas na zona de Lalín. Nestes 

escritos informábase á clientela da revisión do contador do gas en setembro do  ano 

2018, cando en realidade esta revisión que se fai cada 5 anos corresponde facela en 

2020 xa que pasaron de gas propano a gas natural en 2015. 

Dado que esta revisión ten un custo de 57,11 euros, estamos a falar dunha 

presunta estafa e dun abuso que só no concello de Lalín suporía uns ingresos duns 8.300 

euros para a empresa comercializadora. 

Aínda que unha vez que se denunciou esta situación por parte do BNG a 

empresa Nedgia en resposta a medios de comunicación informou que se trataba dun 

erro, a realidade é que nin houbo comunicado público aclaratorio nin comunicación 

directa ás persoas afectadas rectificando a carta anterior. 

Nestes momentos non se dispón de información da posíbel existencia de clientes 

que en resposta á carta enviada fixesen a revisión, nin tampouco da posibilidade de que 

esta situación se producise tamén noutros concellos. 
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión: 

1. Ten coñecemento a Xunta de Galiza do envío de cartas por parte da empresa 

Nedgia a clientes da zona de Lalín nas que se informaba da obriga de revisión das 

instalacións de gas natural en 2018, dous anos antes do prazo establecido nos contratos?  

2. Ten coñecemento o Goberno galego da existencia de situacións semellantes 

noutros concellos? 

3. Que actuacións está a levar a cabo a Xunta de Galiza en relación con este 

abuso por parte da empresa Nedgia? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 11:18:44 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 11:18:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 11:18:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 11:18:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 11:18:58 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 11:19:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e David Rodríguez Estévez, deputada e deputado do 

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

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

na Comisión 7ª. 

 

Os días 15 e 16 de outubro do 2017 produciuse un incendio forestal na parroquia 

de Chavaga, concello de Monforte. Moi pouco despois dos lumes, procedeuse a 

realizar traballos de corta e retirada da madeira sobre o terreo queimado, 

orixinando desperfectos, pois abríronse pistas que non respectaron os camiños 

existentes e, nin sequera, un muro perimetral que existe nunha das cotas do 

monte, no contorno de protección do castro. 

 

Neste momento xa hai varias parcelas plantadas de eucaliptos no mesmo lugar 

dos lumes de outubro de 2017. 

 

Na actualidade está en curso un proceso de incoación da declaración BIC para 

gran parte do territorio da denominada “Ribeira Sacra”, conxunto do que forma 

parte o Concello de Monforte. A parroquia de Chavaga non forma parte da área 

delimitada BIC, pero o expediente de incoación de BIC da Ribeira Sacra como 

paisaxe cultural prohibe as plantacións de eucaliptos, acacias e piñeiros nas 

ribeiras do Miño e do Sil, nas que se adoptará “un réxime de protección propio 

adaptado aos valores que conforman” o territorio. 

 

O novo Plan Forestal de Galiza amplía en 25.000 o número de hectáreas de 

eucalipto das existentes actualmente e a Xunta non ofrece alternativas a esta 

madeira. 
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A Terra de Lemos é un dos vales máis fértiles da península Ibérica, pero non se 

potencia a recuperación de superficie produtiva agraria. 

 

As plantacións de eucaliptos nesta zona contraveñen varias normativas, entre elas 

a Lei de Montes de Galiza, que no seu artigo 74.2 establece que os plans de 

ordenación de recursos se han de coordinar cos plans de prevención e defensa 

contra incendios forestais, ou o artigo 76, relativo aos plans de ordenación, ou a 

Orde do 19 de maio de 2014, pola que se establecen os modelos silvícolas ou de 

xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os 

distritos forestais de Galicia, pola cal o eucalipto queda excluído do Distrito 

Forestal VIII – Terra de Lemos. 

 

Por outra parte, a plantación de eucaliptos neste Distrito Forestal VIII contravén 

as letras a, b, c, d, f e k do punto 23 da Decisión Ministerial de Oslo sobre o 

mandato para a negociación dun Acordo xuridicamente vinculante sobre Bosques 

en Europa, asinado polo Estado español. 

 

Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben formulan as seguintes 

preguntas: 

 

- Considera a Xunta que a plantación de eucaliptos na zona de Chavaga ardida en 

outubro de 2017 é congruente coa necesidade de prevención de incendios 

forestais? 

 

- Que vai facer a Xunta para que se cumpra a Orde do 19 de maio de 2014, 

referente ás boas prácticas forestais? 
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- Se a Xunta considera que os eucaliptos non forman parte dos valores 

medioambientais do territorio da Ribeira Sacra, por que permite as plantacións en 

Chavaga? 

 

- Considera a Xunta compatible a permisividade coas plantacións de eucaliptos 

na Ribeira Sacra e a súa incoación como BIC? 

 

- Que vai facer a Xunta para erradicar o eucalipto do Distrito Forestal VIII, en 

congruencia coa Orde do 19 de maio de 2014? 

 

- Cando vai a Xunta publicar un decreto que exclúa as plantacións de eucaliptos 

na Ribeira Sacra? 

 

- Que vai facer a Xunta para a recuperación de superficie produtiva agraria nas 

comarcas da Ribeira Sacra?  

 

 Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   David Rodríguez Estévez 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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David Rodríguez Estévez na data 22/08/2018 12:29:39 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

oral en Comisión. 

 

A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é 

unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións. 

Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a Lei 11/2007, do 

27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se 

ben o paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que 

deben ser mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o 

Pacto Galego contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o 

cumprimento dos aspectos que recolle.  

Un ámbito fundamental que deben atender as administracións é o referido ao 

tratamento das situacións de violencia machista. Un tratamento que debe contemplar 

múltiples aspectos e no que debe ter un papel importante a atención psicolóxica, tanto 

no inmediato como para a recuperación e superación por parte das vítimas.  

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 

da violencia de xénero contempla a atención psicolóxica no seu artigo 25 contempla a 

asistencia psicolóxica inmediata considerada como un servizo de atención primaria, así 

como o dereito de gratuidade e tamén o dereito á asistencia para aqueles e aquelas 

menores e outras persoas que sufriran violencia machista. Na actualidade, a Xunta de 
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Galiza desenvolve o Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia 

de xénero a través dun convenio de colaboración asinado entre a Secretaría Xeral da 

Igualdade da Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galiza. A través 

desta fórmula ponse a disposición unha rede de profesionais da Psicoloxía que sen 

dúbida realizan un traballo importantísimo.  

Unha década despois do inicio da aplicación da le Lei 11/2007, do 27 de xullo, 

galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero cómpre avaliar 

as insuficiencias na súa aplicación co obxecto de dar unha resposta máis integral, 

completa e eficaz na loita contra unha violencia patriarcal instalada en todos os ámbitos 

da sociedade e que ano a ano deixan atrás persoas.  

Ademais, cómpre facer unha especial revisión da prevención e atención aos 

casos que implican menores e mocidade e deseñar actuacións específicas ás súas 

necesidades. Neste camiño, a atención primaria na sanidade é un elo fundamental que 

cómpre reforzar para garantir a estabilidade profesional, a atención completa ao longo 

do ano e a proximidade.  

 

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

-Cales son as razóns de que unha década despois da aprobación da Lei 11/2007, 

do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 

haxa varios apartados por desenvolver? 

-Considera a Xunta de Galiza que ten feito o suficiente no referido ao ámbito 

sanitario?  
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-Que actuacións ten levado a cabo o goberno galego para dar cumprimento ao 

artigo 25 da lei 11/2007 que considera a atención psicolóxica como un servizo de 

atención primaria na atención á violencia machista?  

-Considera que a atención psicolóxica gratuíta e estábel está garantida para as 

vítimas directas de violencia machista? E para as amizades e familiares das vítimas de 

violencia machista, que en ocasións non son, erroneamente, consideradas como tal?  

-Que avaliación fai a Xunta de Galiza da atención psicolóxica disponíbel para as 

e os menores?  

-Como ten pensado combinar a Xunta de Galiza o cumprimento da lei vixente 

co desmantelamento que está a practicar na Atención Primaria? 

-Considera a Xunta de Galiza que existe igual atención psicolóxica para as 

vítimas con independencia da súa situación xeográfica ou económica?  

-Que parte do Orzamento da Consellería de Sanidade e do SERGAS se destina a 

prevención e loita contra a violencia machista? E aos servizos de psicoloxía para esta 

cuestión?  

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 13:14:44 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 13:14:49 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 13:14:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 13:14:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 13:14:53 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 13:14:55 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

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

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

Comisión. 

 

Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista 

avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo e 

ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes 

movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia e 

redución que dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda a sociedade e para todas as 

axendas políticas.  

A diagnose e abordaxe da vixencia estrutural das violencias machistas contra as 

mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos, 

humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do 

patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as 

mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde. 

A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é 

unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións. 

Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a  Lei 11/2007, do 27 

de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se ben o 

paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que deben ser 

mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o Pacto Galego 
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contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o cumprimento dos 

aspectos que recolle.  

 

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

-Cal é a valoración do goberno galego dos resultados da lexislación en materia de 

violencia machista? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza as consecuencias da crise económica e da política 

de recortes do Partido Popular nas políticas de prevención e tratamento da violencia 

machista? 

- Considera a Xunta de Galiza que destina os recursos orzamentarios suficientes? 

Considera que fai un bo uso destes? Que medidores emprega? 

- Como avalía o goberno galego a aplicación da definición galega de violencia 

machista, máis ampla do que a recollida no marco normativo español? Ten sido a limitación 

estatal un obstáculo? En que ámbitos? 

- Considera a Xunta de Galiza que ten acadado unha abordaxe integral nas súas 

políticas? 

- Considera a Xunta de Galiza que se teñen dado avances en evitar a vitimización 

secundaria? En que ámbitos é preciso profundizar? 

- Considera cumpridas as directrices do Artigo 6 da Lei 11/2007 canto a campañas? 

- Considera cumpridas as directrices do capítulo II canto a investigación e 

formación? Que investigacións impulsou a Xunta de Galiza desde 2009? 

- Considera desenvolto con suficiencia o marcado canto ao ámbito educativo? 
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- Considera a Xunta de Galiza que ten desenvolvido o contemplado canto a atención 

psicolóxica? E canto a esta na atención primaria? Cales son as razóns deste incumprimento? 

- Que melloras ten previsto no ámbito xudicial? Ten sido un obstáculo a falta de 

moitas das competencias na materia? Por que non as ten demandado?  

-Como valora o goberno galego o impacto das reformas laborais e da lexislación na 

materia na situación económica e laboral das mulleres vítimas de violencia machista e as 

súas dificultades? Como ten previsto mellorar neste ámbito? 

- Considera cumpridas as directrices canto a protección? 

- Que avaliación fai da rede de acollida? 

- Como avalía a Xunta de Galiza o funcionamento do actual protocolo 

interinstitucional? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2018 13:34:45 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2018 13:34:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2018 13:34:56 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2018 13:34:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2018 13:34:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2018 13:35:00 
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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 concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema 

sanitario supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha 

concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria e que permita 

estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, de forma que 

se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis próxima. 

 

Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de 

funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias 

dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a 

optimización de tempos e de diminución de listas de espera. 

 

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos 

problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso 

de Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias 

condicións demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola 

dispersión da poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de 

comunicación na Galicia rural. O fortalecemento da atención primaria nestes 

casos supón unha necesidade maior e case imperativa para poder achegar os 

servicios sanitarios á poboación, tanto en termos de infraestruturas como de 

persoal. 

 

Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de 

saúde soamente ten contratado de maneira estable a, aproximadamente, un 

15% dos facultativos de atención primaria que se forman en Galicia, segundo 

os datos do propio goberno. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces 

insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha 

dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os 

problemas demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a 

posibilidade de non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e 

das cidadáns. A vontade recortadora do Goberno da Xunta de Galicia 
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prexudica claramente a calidade asistencial do sistema, ao deixar con 

capacidade mínima, ou por debaixo dela, a moitos centros que non teñen 

persoal suficiente, que deben de deixar centros desatendidos porque os 

profesionais teñen que saír a cubrir urxencias ou por saturación dos 

existentes a causa dunha errática planificación. 

 

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa existentes, 

supón outro dos grandes déficits da atención primaria na sanidade pública 

galega. Os orzamentos de 2016, 2017 e 2018, por citar exemplos recentes, 

coinciden nos compromisos de varios centros de saúde, recollendo os 

mesmos sucesivamente ano tras ano, ignorando responsabilidade algunha 

polo anuncio e compromiso de infraestruturas que logo nunca se inician. O 

Plan de Mellora da Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, 

supuxo unha base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de 

Núñez Feijóo, que non amosaron un proxecto real para o fortalecemento da 

atención primaria. 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1. Considera o Goberno galego que os problemas existentes na atención 

primaria en Galicia poden ser asumidos e entendidos como aceptables para 

unha óptima calidade asistencial? 

 

2. Ten previsto o Goberno de Galicia incrementar o investimento específico 

en atención primaria a través do SERGAS? 

 

3. Considera o Goberno de Galicia que son necesarios máis profesionais en 

atención primaria? 

 

4. Cantos centros de saúde anunciados nos orzamentos de 2016, 2017 e 2018 

iniciaron, como mínimo, as obras ata o momento? 

 

5. Cantos centros de saúde novos ten estimado o Goberno galego que son 

precisos en curto espazo de tempo? 

 

6. Como valora a Xunta de Galicia a situación laboral dos profesionais de 

atención primaria do SERGAS? 
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7. Cal é o nivel de satisfacción que o Goberno da Xunta de Galicia considera 

que existe nos/as profesionais do sistema público de saúde de Galicia sobre a 

súa situación laboral? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/08/2018 11:22:29 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 23/08/2018 11:22:36 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Pleno. 

 

O ferrocarril é un servizo que as e os nacionalistas entendemos como público e 

básico. Sustentable economicamente e respectuoso co medio ambiente, constitúe un 

elemento de cohesión e vertebración social, ademais de ser un factor de dinamización e 

equilibrio demográfico. Como medio de transporte, debera ser o elemento central dun 

sistema nacional de transporte intermodal e complementario. 

Neste sentido, o Bloque Nacionalista Galego sempre defendeu unha rede 

ferroviaria moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a 

mobilidade interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, mudouse ese 

deseño por outro concibido baixo un modelo centralista que primou a conexión con 

Madrid en detrimento da conexión interior do país e, de forma especial, en detrimento 

do interior de Lugo e Ourense. Desta forma, esta parte do noso territorio foi ficando á 

marxe do que debera ser un sistema ferroviario modernizado. A día de hoxe, en pleno 

ano 2018, non cumpre coa súa función de conexión rápida e non asegura a articulación 

territorial entre cidades e vilas galegas nin a conexión interior do centro e sur de Lugo 

nin das comarcas de Ourense. 
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O Goberno do Estado, en vez de promover e potenciar este medio de transporte, 

coa complicidade da Xunta de Galiza, contribuíu ao progresivo abandono e 

desmantelamento dos cativos servizos ferroviarios que tiñamos. Historicamente foron 

negados ou executados en baixa intensidade os investimentos necesarios para acceder á 

modernización da rede ferroviaria galega. Desta forma, hoxe en día carecemos dunha 

rede compatíbel para persoas viaxeiras e mercadorías, dunha dupla vía e electrificada en 

todo o territorio e tamén carecemos de liñas que primen a mobilidade interior, con 

conexións axeitadas con Portugal e co resto do Estado. Nun contexto de aumento da 

recadación e de medre orzamentario nas administracións, é preciso un ambicioso Plan 

de Compensación para o interior do país en materia de conexións e servizos ferroviarios 

como elemento para reverter os efectos de anos de desinvestimento, mala planificación 

e falta de cumprimento dos compromisos.  

 

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

-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o Goberno galego para corrixir a 

discriminación do interior do país en materia ferroviaria? 

-Considera o Goberno galego que é suficiente o nivel de execución dos 

compromisos adquiridos a respecto da alta velocidade? 

-Entende a Xunta de Galiza suficientes as frecuencias e conexións entre Lugo e 

Ourense? E entre estas dúas cidades e o resto do país? 

-Considera o Goberno galego que a política tarifaria das liñas que conectan o 

interior de Galiza co Eixo Atlántico é adecuada? 
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-Que opinión ten a Xunta de Galiza sobre o grao de modernización das liñas de 

ferrocarril do interior do país? 

-Considera o Goberno galego que son suficientes os pasos soterrados nas liñas 

Lugo-Ourense?  

-Que medidas aplica o Goberno galego para avaliar a calidade e utilidade para a 

veciñanza das liñas existentes no interior de Galiza?  

 

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 13:16:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/07/2018 13:16:18 
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Ana Pontón Mondelo na data 31/07/2018 13:16:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/07/2018 13:16:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/07/2018 13:16:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/07/2018 13:16:28 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

a seguinte corrección de erros iniciativa con número de rexistro 34079. 

 

Onde dí: 

“Pregunta para resposta oral en Pleno” 

Debe dicir: 

“Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.” 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/08/2018 13:36:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/08/2018 13:36:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/08/2018 13:36:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/08/2018 13:36:11 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/08/2018 13:36:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/08/2018 13:36:14 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral na Comisión de control da CRTVG, sobre o proceso informativo aberto 

contra unha xornalista da TVG pola súa participación nunha gala benéfica  

 

A CRTVG abriu un “proceso informativo” contra unha traballadora da TVG após 

participar esta nunha gala benéfica organizada o 22 de xuño pola Asociación Española 

Contra o Cancro (AECC) en Compostela.  

De acordo coas declaracións da propia Corporación ao medio Praza Pública ese 

“proceso informativo” teríase iniciado diante dun posíbel “incumprimento” da 

xornalista das normas que regulan o uso dos medios públicos. Porén, desde o cadro de 

persoal rexeitan esa versión e aseguran que, ademais de cumprir co protocolo á hora de 

comunicar á empresa a súa participación na gala, ao se tratar dunha actividade non 

remunerada non supón un incompatibilidade algunha de acordo co disposto na Lei 

53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das 

administracións públicas.  

Neste senso, compañeiras e compañeiros da traballadora trasladaron á dirección 

da CRTVG un escrito no que amosan a súa solidariedade coa xornalista e demandan a 

elaboración dun “protocolo claro de actuación” no que se recolla o procedemento a 

seguir á hora de participar en eventos benéficos, toda vez que, sinalan, en anteriores 

ocasións ningunha persoa traballadora foi apercibida por idéntica participación.  

114496



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Desde o Grupo Parlamentar do BNG non podemos obviar o feito de que a 

traballadora apercibida apoie de maneira pública as demandas do cadro de persoal da 

CRTVG que reclaman o desenvolvemento e cumprimento efectivo da Lei 9/2011 de 

medios audiovisuais públicos de Galiza, nomeadamente a elaboración do Estatuto 

Profesional e a creación do Consello de Informativos. Así mesmo, trátase dunha das 

dúas persoas presentadoras do Telexornal Serán que renunciaron a continuar 

presentando o espazo pola súa discrepancia coa liña informativa.  

Por todo o anterior, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión da CRTVG: 

 

- Apercibiu a CRTVG unha traballadora por participar na gala benéfica da 

AECC que tivo lugar o 22 de xuño en Compostela? 

- De ser así, cales foron as razóns para iniciar un proceso informativo 

contra ela e as consecuencias do mesmo? 

- Iniciou un proceso semellante a CRTVG nalgunha outra ocasión polos 

mesmos motivos? 

- Pensa atender a CRTVG a solicitude trasladada polo cadro de persoal de 

redactar un protocolo claro de actuación a respecto da colaboración e/ou 

participación de xornalistas en eventos benéficos? 

- O proceso iniciado contra esta traballadora está relacionado coa súa 

participación pública nos #VenresNegrosCRTVG? 
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Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/07/2018 13:00:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/07/2018 13:00:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/07/2018 13:00:35 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/07/2018 13:00:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral na Comisión da CRTVG, sobre a creación do Consello de informativos 

e a aprobación do Estatuto profesional recollidos na Lei 9/2011 de medios audiovisuais 

públicos de Galiza. 

 

O persoal da CRTVG leva semanas mobilizándose para amosar o seu 

rexeitamento á supresión dos informativos locais da Radio Galega e as mudanzas na 

programación radiofónica –nomeadamente no Diario Cultural.  

De facto, o Comité intercentros entregou á Dirección Xeral da CRTVG 550 

sinaturas –recollida entre as/os profesionais-- no que reclaman o mantemento das 

desconexións locais e o reforzo do persoal que traballa nas delegacións territoriais.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando, desde que tivemos 

constancia da decisión adoptada pola dirección da Corporación, a vulneración que 

suporá dos principios que deberían rexer un servizo público como a radio e a televisión 

públicas.  

Alén disto, o 19 de xuño coñecíamos a demisión presentada por dous xornalistas 

da TVG como mostra do seu desacordo coa liña informativa e por razóns profesionais.  

Desde o cadro de persoal da Corporación e as organizacións sindicais que o 

representan, levan anos a demandar a aprobación do Estatuto profesional (artigo 36) e a 
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creación do Consello de informativos previsto na Lei 9/2011 de medios audiovisuais 

públicos de Galiza.  

O Consello de informativos debe ser, como recolle a propia lexislación, un 

“órgano interno de participación dos profesionais da información da CRTVG co fin de 

velar pola independencia, pola veracidade e pola obxectividade dos contidos 

informativos difundidos por todas as súas canles”.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión de seguimento da CRTVG: 

- Vai atender a dirección da CRTVG as demandas das/os profesionais? 

- Cando vai aprobar a CRTVG o Estatuto profesional e o Consello de 

informativos previsto na Lei 9/2011? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento do Parlamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión da 

CRTVG. 

 

O 31 de xullo de 2018, a TVG desprazou á Praza do Toural a un equipo para 

cubrir a presenza de persoas que provoca altercados no lugar. 

 

A nova foi emitida no Galicia Noticias do 31 de xullo, dando conta da 

“conflitividade” do grupo de “indixentes”, indicando que se produce un 

“verdadeiro espectáculo”. 

 

A nova durou 2:15’, con entrevista a comerciante e imaxes da zona. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta á Comisión 

da CRTVG: 

 

1. Ten a CRTVG algún protocolo específico e código de autorregulación para o 

tratamento dos temas vinculados á pobreza? 

 

2. Ten a CRTVG algún protocolo específico para evitar comunicar estereotipos 

sobre as persoas en risco de pobreza e exclusión social? 

 

3. Canto tempo estivo desprazado o equipo enviado á Praza do Toural o 31 de 

xullo para tomar imaxes e declaracións sobre as persoas que provocan alternados 

en dito lugar? 
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4. Buscábase obter algunha imaxe sensacionalista da Praza do Toural para emitir 

na TVG? 

 

5. Comprobouse á hora de comunicar se se trata de persoas sen fogar? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 01/08/2018 13:24:30 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento do Parlamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión da 

CRTVG. 

 

O 30 de xullo de 2018, o TX mediodía emite unha nova sobre un chío da 

Eurodeputada do BNG Ana Miranda, co seguinte cualificativo: “polémico chío 

sobre Pablo Casado”. 

 

O chío en cuestión referíase ás dificultades que sofren as persoas migrantes na 

súa viaxe ata Europa, nun evidente ton metafórico e de denuncia. A redacción da 

nova destaca que Ana Miranda “deséxalle, entre outras cousas, que sexa 

violado”.  

 

O día 30 de xullo emitiuse tamén a opinión contraria do voceiro do PP no 

Parlamento sobre o chío de Ana Miranda. 

 

A TVG non emitiu unha nova específica sobre o, este si, polémico chío de Pablo 

Casado a respecto da inmigración irregular, a pesares de que este chío do líder do 

PP foi amplamente compartido e contestado en redes, entre outras cuestións, por 

esaxerar as cifras das persoas africanas que entran no Estado español. O chío en 

cuestión dicía: “No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un 

estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren 

venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. 

Seamos sinceros y responsables con esta cuestión.”  
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Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión da CRTVG: 

 

1. Parécelle acaído o tratamento dado á nova sobre o chío de Ana Miranda? 

 

2. Contactou a CRTVG con Ana Miranda para a comunicación da súa opinión? 

 

3. Parécelle proporcional o tratamento informativo dado ao chío de Ana Miranda 

fronte ao chío de Pablo Casado sobre a inmigración ilegal? 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 01/08/2018 13:24:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 
Noela Blanco Rodríguez 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 na Comisión 

Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG. 

 

 
Recentemente coñeciamos que a Corporación de Radio e Televisión de 

Galicia ordenou a incoación dun expediente disciplinario á presentadora 

Beatriz Moyano De Beca, popularmente coñecida coma Tati Moyano, por 

supostamente usar medios do ente público para participar en actos alleos á 

cadea.  

 

En concreto, a compañía di ter coñecemento de que nunha gala benéfica da 

AECC celebrada o 22 de xuño no Pazo de Congresos e Exposicións de 

Santiago de Compostela, a presentadora empregou servizos e medios 

materiais e humanos da CRTVG para a presentación de dita gala, 

concretamente o servizo de maquillaxe e os servizos externos de perruqueira 

e vestiario. Curiosamente, na súa intervención neste evento, Tati Moyano 

fixo alusión ás mobilizacións que dende hai meses realizan os traballadores e 

traballadoras da TVG e outros medios públicos, como a TVE, contra a 

manipulación informativa. 

 

Non era a primeira vez que esta traballadora se posicionaba publicamente a 

favor da pluralidade e a imparcialidade nos medios públicos e contra a férrea 

manipulación informativa imposta pola actual directiva da CRTVG, 

chegando incluso o pasado mes de xuño a presentar a súa dimisión xunto ao 

seu compañeiro Alfonso Hermida como presentadores do Telexornal Serán 

por discrepancias coa liña informativa.  

 

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

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión : 

 

 

1. Cales son os motivos reais polos que a CRTVG  ordenou a incoación 

dun expediente disciplinario á presentadora Beatriz Moyano De Beca? 
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2. Considera que, de se teren cometido os feitos que relata a CRTVG, a 

actuación da corporación é proporcionada? 

3. Ten previsto a Corporación continuar coa tramitación deste 

expediente? 

 

4. Vai a CRTVG a aplicar algunha medida das contempladas no réxime 

disciplinario establecido no Convenio Colectivo? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 06/08/2018 12:17:50 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/08/2018 12:18:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao,  deputadas  do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da 

CRTVG. 

 

 

O Partido Popular de Feijóo ten secuestrada a CRTVG e non admite que ninguén 

o desafíe. Así o demostra a persecución infame que está a sufrir Beatriz Moyano, 

a periodista que dimitiu o pasado mes de xuño do Telexornal Serán en protesta 

polo control político ao que está sometida a televisión pública.  

 

A CRTVG abriu un expediente informativo a Moyano porque entende que 

empregou medios públicos da canle para participar nunha gala benéfica contra o 

cancro celebrada o 22 de xuño en Compostela. A Corporación acusa á periodista 

de ter usado o seu servizo de maquillaxe para acudir ao acto, algo que, por outra 

banda, é o habitual cando algún dos traballadores da compañía acude a un 

evento. Segundo a CRTVG, dito aproveitamento dos recursos da compañía sería 

ilexítimo, xa que os medios públicos só se poden usar se se actúa en 

representación da entidade, para o que fai falla un recoñecemento expreso.  

 

Porén, non ten moito sentido requirir un recoñecemento expreso de ningún tipo 

cando non se responde ás comunicacións dos traballadores. Beatriz Moyano 

notificou á Dirección de Proxección Social da CRTVG que ía participar na gala, 

cumprindo co protocolo interno, pero a empresa non lle contestou. A 
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Corporación preferiu agardar en silencio para, con posterioridade, atacala e 

mandar unha mensaxe a todos aqueles traballadores e traballadoras que se 

atreveron a poñer en cuestión a neutralidade informativa do ente público. 

 

Por suposto, a cuestión da maquillaxe é anecdótica. Non é máis que unha torpe 

escusa para tentar silenciar á disidencia. O que de veras incomodou á CRTVG foi 

que durante a gala a periodista reivindicou as demandas que os profesionais da 

Corporación levan meses expresando coas súas protestas. Facer unha proclama 

semellante diante do presidente da Xunta foi considerado unha ofensa 

inadmisible.  

 

Esa é a verdadeira razón pola que, a semana despois da gala, a presentadora foi 

chamada pola Dirección de Recursos Humanos da CRTVG. A dirección da canle 

tentou cuestionar a compatibilidade da súa participación no evento solidario coa 

súa labor no medio público. Cando non puido demostrar que existira 

incompatibilidade ningunha, decidiu aferrarse á falta da maquillaxe.  

 

A CRTVG tivo a oportunidade de facer ben as cousas, respondendo á mensaxe 

enviada por Moyano na que informaba da súa participación na gala. En vez diso, 

preferiu calar e tenderlle unha emboscada. É inadmisible que un comportamento 

semellante se dea no seo dunha empresa pública. 

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión: 

 

 Por que a CRTVG non respondeu á mensaxe enviada por Beatriz Moyano 

na que solicitou un día libre de asuntos propios e notificou a súa asistencia 

á gala? 
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  A CRTVG non considera que a presenza dunha profesional da canle 

pública nun evento solidario é positiva para a corporación? 

  En cantas ocasións se apercibiu a alguén por un uso indebido do servizo 

de maquillaxe?  

 Esta é a primeira vez que se apercibe a alguén por usar o servizo de 

maquillaxe para acudir a unha gala?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Paula Vázquez Verao 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 17/08/2018 10:27:13 

 

Paula Vázquez Verao na data 17/08/2018 10:27:19 
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