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ı 36817 (10/PRE-011658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o procedemento seguido paAra a revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica
Galicia costa 2015-2021, os seus resultados e a coordinación con outras administracións ao respecto

121770
ı 36823 (10/PRE-011659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da problemática existente en relación co aumento
dos ataques do lobo á gandaría, a indemnización dos danos ocasionados e as axudas para im-
plantación de medidas preventivas e a súa opinión referida á actual situación de convivencia
entre a fauna salvaxe e os profesionais agrogandeiros, así como as medidas adoptadas e previstas
ao respecto 121772

ı 36826 (10/PRE-011660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para paliar os efectos dos danos ocasionados polo
xabaril, nomeadamente nos cultivos e no tráfico das estradas, así como o coñecemento dos atrancos
que hai para a recepción pola consellaría das queixas e avisos das persoas afectadas 121774

ı 36833 (10/PRE-011661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación na que se atopan o Plan de xestión do xabaril do ano 2014, encomendado á Uni-
versidade de Vigo, así como o Plan de acción global de xuño de 2016, e as previsións do Goberno
galego respecto da elaboración e aplicación dun novo plan de xestión desa especie 121777

ı 36841 (10/PRE-011662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario do 3 de outubro de 2017 referido á vía verde Pontevedra-Arcade e Chapela-Vigo, así como as
súas previsións respecto do impulso dunha mesa pola vía verde, coa participación das administra-
cións e colectivos sociais interesados 121782
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ı 36847 (10/PRE-011663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o coñecemento e autorización pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria das obras de construción dunha granxa avícola que se están a levar a cabo nas proximidades
do xacemento de petróglifos da serra do Farelo, no concello de Antas de Ulla, así como a súa opi-
nión respecto da existencia dalgún risco para ese conxunto arqueolóxico 121786

ı 36857 (10/PRE-011664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
marisqueo pendentes de resolución na Confraría de Noia e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para evitar esta situación no futuro, así como a súas intencións respecto do incremento nela
do número de permex concedidos a mulleres 121788

ı 36864 (10/PRE-011665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da demora na posta en funcionamento do centro público de día de Miño e da ine-
xistencia, na comarca das Mariñas, do equipamento básico de centros de día e xeriátricos de ca-
rácter público, así como as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto 121790

ı 36872 (10/PRE-011666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a decisión que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de autorización para
a declaración de ruína técnica do edificio da fábrica de electricidade da Ponte Nova, no concello de
Betanzos, e, se é o caso, os prazos estimados para exixir a súa conservación 121794

ı 36878 (10/PRE-011667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión da Secretaría Xeral de Igualdade respecto do grao de coñecemento existente, por
parte das administracións locais, do servizo de traslado das vítimas de violencia de xénero a centros
de acollemento, reflectido no convenio de colaboración asinado en 2013 e renovado en 2016 coa
Federación Galega de Taxistas, así como os datos referidos ao seu desenvolvemento 121799

ı 36917 (10/PRE-011668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das interrupcións da subministración de enerxía eléc-
trica que se veñen padecendo na comarca do Ribeiro, en concreto na poboación de Francelos, no
concello de Ribadavia, as medidas previstas para exixir a solución destes problemas nese concello
e nos de Arnoia e Melón, así como as súas intencións respecto da realización dunha inspección en
relación coa prestación do servizo nas zonas afectadas 121802
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ı 36924 (10/PRE-011669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas que está a estudar ou a levar a cabo a Xunta de Galicia para modernizar e me-
llorar a eficacia do Sistema galego de emerxencias, así como as previsións ao respecto 121805

ı 36951 (10/PRE-011670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, si-
tuado no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no
concello de Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da
depuradora para posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas
de Galicia ao respecto, así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o
seu estudo ou execución 121809

ı 36956 (10/PRE-011671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para deixar sen efecto os acordos referidos á retrocesión
patrimonial a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social dos edificios do pavillón xeral e
da Escola de Enfermería situados no complexo do vello Hospital Xeral de Lugo, así como a re-
percusión temporal que supón esta decisión no remate das actuacións anunciadas no barrio
da Residencia 121812

ı 36961 (10/PRE-011672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da demora do inicio do curso escolar no IES Laxeiro de Lalín como consecuencia
das obras que se están a levar a cabo no centro, a súa planificación inicial e a garantía do normal
desenvolvemento das actividades lectivas durante o curso 2018-2019 no que atinxe á execución
das obras, e a súa posible interferencia nelas 121815

ı 36968 (10/PRE-011673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Goberno central para mellorar a conexión
ferroviaria entre Vigo e Porto, evitar o paso da liña férrea polo Porriño e eliminar os pasos a nivel,
así como o estado de tramitación do proxecto da saída sur de Vigo e da electrificación da liña entre
Vigo e a fronteira portuguesa 121817

ı 36984 (10/PRE-011674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non incluír un espazo destinado ao Rexistro Civil na Cidade
da Xustiza de Vigo 121821
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ı 37021 (10/PRE-011675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o traspaso polo Concello á Xunta de Galicia da xestión do Centro de
Saúde de Cee 121823

ı 37023 (10/PRE-011676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia, xunto co Concello de Lugo, dalgún plan para o de-
senvolvemento do barrio da Residencia, e as súas previsións ao respecto 121824

ı 37028 (10/PRE-011677)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deficiencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
Saúde Integral no barrio da Residencia 121827

ı 37029 (10/PRE-011678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a entrada en funcionamento da nova residencia para
persoas maiores no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, os recursos orzamentarios que vai con-
signar para ese fin os anos 2019 e 2020, así como a suficiencia das 120 prazas públicas anunciadas

121830
ı 37039 (10/PRE-011679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia, para garantir unha atención social de cali-
dade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na
actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais nese ámbito
e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria durante a X lexislatura

121835
ı 37044 (10/PRE-011680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de facultativo no Centro de
Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense, a súa opinión respecto da suficiencia dun só médico para
cubrir a demanda que hai e o impacto que vai ter esta decisión na atención aos pacientes, así como
as súas previsións referidas ao restablecemento da praza amortizada 121838

ı 37058 (10/PRE-011681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da implantación do servizo de Hemodinámica as
24 horas do día  comprometido no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, e, se é o caso, a
data da súa entrada en funcionamento 121841

ı 37062 (10/PRE-011682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coas condicións de inicio do curso escolar no
CEIP Altamira, de Salceda de Caselas, nomeadamente no referido ao servizo de comedor e acceso
do alumnado ao centro, así como a situación na que se atopa o estudo das necesidades que hai en
materia de ensino nese termo municipal, segundo o acordo adoptado polo Concello 121844

ı 37068 (10/PRE-011683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da relación que existe na actualidade entre Galicia
e a Lusofonía, as medidas adoptadas e as actuacións levadas a cabo en relación coa posible adhe-
sión da Comunidade autónoma, como membro observador asociado, á Comunidade dos Países
de Lingua Portuguesa 121847

ı 37084 (10/PRE-011684)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do estado actual do sistema ferroviario de Galicia, o
das liñas, servizos e frecuencias nas provincias de Lugo e Ourense, as demandas realizadas pola
Plataforma en defensa do ferrocarril público da comarca de Lemos, así como as actuacións levadas
a cabo e/ou previstas para mellorar e modernizar os servizos ferroviarios nesas provincias e as co-
nexións do interior co eixo atlántico 121852

ı 37105 (10/PRE-011685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as intencións do Goberno galego referidas á autorización do uso turístico, cultural e artístico
da fortaleza do castelo de Monterrei para futuras xeracións, así como as actuacións previstas para
a súa posta en valor, garantindo a súa preservación, segundo o disposto na Lei de patrimonio cul-
tural de Galicia 121855

ı 37107 (10/PRE-011686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no cuartel de San Fernando, de Lugo, e as previsións para ese fin

121858
ı 37117 (10/PRE-011687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do protocolo de actuación asinado pola Xunta de
Galicia e a Fegamp o 10 de outubro de 2017 para fomentar a implantación e fixación de empresas
en Galicia mediante a creación da iniciativa Concellos Doing Business Galicia, así como a valoración
do Goberno galego respecto dos resultados da súa implantación 121860

ı 37149 (10/PRE-011688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as carencias que presenta o IES de Soutomaior e as previsións do Goberno galego ao respecto

121862
ı 37201 (10/PRE-011689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á licitación, pola Axencia Galega de Turismo, da con-
tratación do servizo de apoio técnico para o seguimento da Estratexia de turismo de Galicia 2020
e demais plans postos en marcha por esa axencia, así como ás condicións impostas nela para a
prestación do servizo 121864

ı 37205 (10/PRE-011690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía da mobilidade nas zonas rurais máis
desatendidas polos servizos de «transporte á demanda» postos en marcha, os datos referidos
aos servizos prestados a través desta modalidade de transporte e as previsións ao respecto
para o futuro 121866

ı 37210 (10/PRE-011691)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre os criterios seguidos para a exclusión dos bombeiros forestais do Servizo de Prevención e
Defensa contra Incendios Forestais dos cursos de formación ofertados pola Academia Galega de
Seguridade para o ano 2018, así como as previsións da Xunta de Galicia ao respecto 121868

ı 37218 (10/PRE-011692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en relación co incumprimento pola empresa adxudicataria da prestación do servizo de comedor
escolar no IES Basanta Silva, de Vilalba, durante dous días, e a súa incidencia no IES Nosa Señora
dos Ollos Grandes, de Lugo 121875

ı 37224 (10/PRE-011693)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia do interese da empresa Alfanar Group, ou doutras em-
presas, na instalación dun parque eólico na serra do Galiñeiro, e, se é o caso, as medidas que vai adop-
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tar para garantir a súa protección máis alá da declaración de espazo natural local, así como a valoración
da posibilidade de reconsiderar a súa inclusión no Parque Natural do Monte Aloia 121877

ı 37230 (10/PRE-011694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa escasa presenza que está a ter a lingua galega
na Administración de xustiza, as súas causas e as medidas previstas para incrementar o seu uso
como lingua oficial nese ámbito 121881

ı 37231 (10/PRE-011695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a opinión do Goberno galego referida á aplicación na actualidade, á Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia, das condicións organizativas e laborais establecidas na normativa vixente
para Educación Secundaria, así como á posibilidade de que noutros países non se valide a titulación
superior do alumnado de artes escénicas e musicais 121884

ı 37277 (10/PRE-011696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as declaracións do presidente dun partido político nas que se propón a recuperación polo
Estado español das competencias en materia de Educación no suposto de falta de lealdade, e
as condicións que hai nos sistemas de acceso á función docente respecto do coñecemento da
lingua galega 121888

ı 37281 (10/PRE-011697)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas das comunidades edu-
cativas do IES de Brión, do CEIP de Roxos e do CEIP Castelao de Ordes, referidas ás carencias de
profesorado e á masificación de aulas 121891

ı 37284 (10/PRE-011698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as previsións do Goberno galego en relación coas deficiencias
detectadas na prestación, por parte da empresa concesionaria, do servizo de comedor nos centros
públicos de ensino 121895

ı 37290 (10/PRE-011699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos a Galicia, publicados polo
Instituto Nacional de Estatística, en materia de natalidade e fecundidade para o ano 2017, a súa
correspondencia co obxectivo noveno reflectido no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 e o pa-
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quete de medidas que vai implantar para acadar a revitalización demográfica do territorio galego,
así como o resultado das postas en marcha para ese fin desde a entrada en vigor do citado plan

121899
ı 37321 (10/PRE-011700)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
deficiencias detectadas ao inicio do curso 2018-2019 na prestación do servizo de comedor pola
empresa concesionaria nos centros públicos de ensino da provincia de Lugo, así como as súas in-
tencións respecto da recuperación da súa xestión directa 121901

ı 37323 (10/PRE-011701)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
en relación coa situación do Espazo Emprende, as súas intencións referidas ao asentamento da
Casa da Xuventude (Espazo Xove) de Ourense nun lugar diferente, así como a reactivación do
seu Consello de Xestión 121904

ı 37328 (10/PRE-011702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre o contido da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 27 de decembro de 2017,
pola que a Consellería de Economía e Emprego ten que realizar unha transferencia de crédito por
importe de 1.020.780 euros entre conceptos orzamentarios dos programas 751A e 731A 121908
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 25 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 36817 (10/PRE-011658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o procedemento seguido para a revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográ-
fica Galicia costa 2015-2021, os seus resultados e a coordinación con outras administracións
ao respecto

- 36823 (10/PRE-011659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da problemática existente en relación co aumento dos
ataques do lobo á gandaría, a indemnización dos danos ocasionados e as axudas para implantación
de medidas preventivas e a súa opinión referida á actual situación de convivencia entre a fauna
salvaxe e os profesionais agrogandeiros, así como as medidas adoptadas e previstas ao respecto

- 36826 (10/PRE-011660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para paliar os efectos dos danos ocasionados
polo xabaril, nomeadamente nos cultivos e no tráfico das estradas, así como o coñecemento dos
atrancos que hai para a recepción pola consellaría das queixas e avisos das persoas afectadas

- 36833 (10/PRE-011661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación na que se atopan o Plan de xestión do xabaril do ano 2014, encomendado á Uni-
versidade de Vigo, así como o Plan de acción global de xuño de 2016, e as previsións do Goberno
galego respecto da elaboración e aplicación dun novo plan de xestión desa especie

- 36841 (10/PRE-011662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamen-
tario do 3 de outubro de 2017 referido á vía verde Pontevedra-Arcade e Chapela-Vigo, así como as
súas previsións respecto do impulso dunha mesa pola vía verde, coa participación das administra-
cións e colectivos sociais interesados
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- 36847 (10/PRE-011663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o coñecemento e autorización pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria das obras de construción dunha granxa avícola que se están a levar a cabo nas proximidades
do xacemento de petróglifos da serra do Farelo, no concello de Antas de Ulla, así como a súa opi-
nión respecto da existencia dalgún risco para ese conxunto arqueolóxico

- 36857 (10/PRE-011664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
marisqueo pendentes de resolución na Confraría de Noia e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para evitar esta situación no futuro, así como a súas intencións respecto do incremento nela
do número de permex concedidos a mulleres

- 36864 (10/PRE-011665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da demora na posta en funcionamento do centro público de día de Miño e da ine-
xistencia, na comarca das Mariñas, do equipamento básico de centros de día e xeriátricos de ca-
rácter público, así como as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto

- 36872 (10/PRE-011666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a decisión que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de autorización para
a declaración de ruína técnica do edificio da fábrica de electricidade da Ponte Nova, no concello de
Betanzos, e, se é o caso, os prazos estimados para exixir a súa conservación

- 36878 (10/PRE-011667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión da Secretaría Xeral de Igualdade respecto do grao de coñecemento existente, por
parte das administracións locais, do servizo de traslado das vítimas de violencia de xénero a centros
de acollemento, reflectido no convenio de colaboración asinado en 2013 e renovado en 2016 coa
Federación Galega de Taxistas, así como os datos referidos ao seu desenvolvemento

- 36917 (10/PRE-011668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das interrupcións da subministración de enerxía eléc-
trica que se veñen padecendo na comarca do Ribeiro, en concreto na poboación de Francelos, no
concello de Ribadavia, as medidas previstas para exixir a solución destes problemas nese concello
e nos de Arnoia e Melón, así como as súas intencións respecto da realización dunha inspección en
relación coa prestación do servizo nas zonas afectadas
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- 36924 (10/PRE-011669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas que está a estudar ou a levar a cabo a Xunta de Galicia para modernizar e me-
llorar a eficacia do Sistema galego de emerxencias, así como as previsións ao respecto

- 36951 (10/PRE-011670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, situado
no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no concello de
Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da depuradora para
posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas de Galicia ao respecto,
así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o seu estudo ou execución

- 36956 (10/PRE-011671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para deixar sen efecto os acordos referidos á retrocesión pa-
trimonial a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social dos edificios do pavillón xeral e da Escola
de Enfermería situados no complexo do vello Hospital Xeral de Lugo, así como a repercusión tem-
poral que supón esta decisión no remate das actuacións anunciadas no barrio da Residencia

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada no doc. núm. 37059.

- 36961 (10/PRE-011672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da demora do inicio do curso escolar no IES Laxeiro de Lalín como consecuencia
das obras que se están a levar a cabo no centro, a súa planificación inicial e a garantía do normal
desenvolvemento das actividades lectivas durante o curso 2018-2019 no que atinxe á execución
das obras, e a súa posible interferencia nelas

- 36968 (10/PRE-011673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Goberno central para mellorar a conexión
ferroviaria entre Vigo e Porto, evitar o paso da liña férrea polo Porriño e eliminar os pasos a nivel,
así como o estado de tramitación do proxecto da saída sur de Vigo e da electrificación da liña entre
Vigo e a fronteira portuguesa

- 36984 (10/PRE-011674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non incluír un espazo destinado ao Rexistro Civil na Cidade
da Xustiza de Vigo
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- 37021 (10/PRE-011675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o traspaso polo Concello á Xunta de Galicia da xestión do Centro de
Saúde de Cee

- 37023 (10/PRE-011676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia, xunto co Concello de Lugo, dalgún plan para o
desenvolvemento do barrio da Residencia, e as súas previsións ao respecto

- 37028 (10/PRE-011677)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deficiencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
Saúde Integral no barrio da Residencia

- 37029 (10/PRE-011678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a entrada en funcionamento da nova residencia para
persoas maiores no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, os recursos orzamentarios que vai con-
signar para ese fin os anos 2019 e 2020, así como a suficiencia das 120 prazas públicas anunciadas

- 37039 (10/PRE-011679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia, para garantir unha atención social de cali-
dade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na
actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais nese ámbito
e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria durante a X lexislatura

- 37044 (10/PRE-011680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de facultativo no Centro de
Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense, a súa opinión respecto da suficiencia dun só médico para
cubrir a demanda que hai e o impacto que vai ter esta decisión na atención aos pacientes, así como
as súas previsións referidas ao restablecemento da praza amortizada

- 37058 (10/PRE-011681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da implantación do servizo de Hemodinámica as
24 horas do día  comprometido no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, e, se é o caso, a
data da súa entrada en funcionamento

- 37062 (10/PRE-011682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coas condicións de inicio do curso escolar no
CEIP Altamira, de Salceda de Caselas, nomeadamente no referido ao servizo de comedor e acceso
do alumnado ao centro, así como a situación na que se atopa o estudo das necesidades que hai en
materia de ensino nese termo municipal, segundo o acordo adoptado polo Concello

- 37068 (10/PRE-011683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da relación que existe na actualidade entre Galicia
e a Lusofonía, as medidas adoptadas e as actuacións levadas a cabo en relación coa posible adhe-
sión da Comunidade autónoma, como membro observador asociado, á Comunidade dos Países
de Lingua Portuguesa

- 37084 (10/PRE-011684)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do estado actual do sistema ferroviario de Galicia, o
das liñas, servizos e frecuencias nas provincias de Lugo e Ourense, as demandas realizadas pola
Plataforma en defensa do ferrocarril público da comarca de Lemos, así como as actuacións levadas
a cabo e/ou previstas para mellorar e modernizar os servizos ferroviarios nesas provincias e as co-
nexións do interior co eixo atlántico

- 37105 (10/PRE-011685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as intencións do Goberno galego referidas á autorización do uso turístico, cultural e artístico
da fortaleza do castelo de Monterrei para futuras xeracións, así como as actuacións previstas para
a súa posta en valor, garantindo a súa preservación, segundo o disposto na Lei de patrimonio cul-
tural de Galicia

- 37107 (10/PRE-011686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no cuartel de San Fernando, de Lugo, e as previsións para ese fin

- 37117 (10/PRE-011687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do protocolo de actuación asinado pola Xunta de
Galicia e a Fegamp o 10 de outubro de 2017 para fomentar a implantación e fixación de empresas
en Galicia mediante a creación da iniciativa Concellos Doing Business Galicia, así como a valoración
do Goberno galego respecto dos resultados da súa implantación

- 37149 (10/PRE-011688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as carencias que presenta o IES de Soutomaior e as previsións do Goberno galego ao respecto

- 37201 (10/PRE-011689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á licitación, pola Axencia Galega de Turismo, da con-
tratación do servizo de apoio técnico para o seguimento da Estratexia de turismo de Galicia 2020
e demais plans postos en marcha por esa axencia, así como ás condicións impostas nela para a
prestación do servizo

- 37205 (10/PRE-011690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía da mobilidade nas zonas rurais máis
desatendidas polos servizos de «transporte á demanda» postos en marcha, os datos referidos
aos servizos prestados a través desta modalidade de transporte e as previsións ao respecto
para o futuro

- 37210 (10/PRE-011691)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre os criterios seguidos para a exclusión dos bombeiros forestais do Servizo de Prevención e
Defensa contra Incendios Forestais dos cursos de formación ofertados pola Academia Galega de
Seguridade para o ano 2018, así como as previsións da Xunta de Galicia ao respecto

- 37218 (10/PRE-011692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en relación co incumprimento pola empresa adxudicataria da prestación do servizo de comedor
escolar no IES Basanta Silva, de Vilalba, durante dous días, e a súa incidencia no IES Nosa Señora
dos Ollos Grandes, de Lugo

- 37224 (10/PRE-011693)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia do interese da empresa Alfanar Group, ou doutras em-
presas, na instalación dun parque eólico na serra do Galiñeiro, e, se é o caso, as medidas que vai
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adoptar para garantir a súa protección máis alá da declaración de espazo natural local, así como a
valoración da posibilidade de reconsiderar a súa inclusión no Parque Natural do Monte Aloia

- 37230 (10/PRE-011694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa escasa presenza que está a ter a lingua galega
na Administración de xustiza, as súas causas e as medidas previstas para incrementar o seu uso
como lingua oficial nese ámbito

- 37231 (10/PRE-011695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a opinión do Goberno galego referida á aplicación na actualidade, á Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia, das condicións organizativas e laborais establecidas na normativa vixente
para Educación Secundaria, así como á posibilidade de que noutros países non se valide a titulación
superior do alumnado de artes escénicas e musicais

- 37277 (10/PRE-011696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as declaracións do presidente dun partido político nas que se propón a recuperación polo
Estado español das competencias en materia de Educación no suposto de falta de lealdade, e
as condicións que hai nos sistemas de acceso á función docente respecto do coñecemento da
lingua galega

- 37281 (10/PRE-011697)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas das comunidades edu-
cativas do IES de Brión, do CEIP de Roxos e do CEIP Castelao de Ordes, referidas ás carencias de
profesorado e á masificación de aulas

- 37284 (10/PRE-011698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as previsións do Goberno galego en relación coas deficiencias
detectadas na prestación, por parte da empresa concesionaria, do servizo de comedor nos centros
públicos de ensino

- 37290 (10/PRE-011699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos referidos a Galicia, publicados polo
Instituto Nacional de Estatística, en materia de natalidade e fecundidade para o ano 2017, a súa
correspondencia co obxectivo noveno reflectido no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 e o pa-
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quete de medidas que vai implantar para acadar a revitalización demográfica do territorio galego,
así como o resultado das postas en marcha para ese fin desde a entrada en vigor do citado plan

- 37321 (10/PRE-011700)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
deficiencias detectadas ao inicio do curso 2018-2019 na prestación do servizo de comedor pola
empresa concesionaria nos centros públicos de ensino da provincia de Lugo, así como as súas in-
tencións respecto da recuperación da súa xestión directa

- 37323 (10/PRE-011701)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en relación
coa situación do Espazo Emprende, as súas intencións referidas ao asentamento da Casa da Xuventude
(Espazo Xove) de Ourense nun lugar diferente, así como a reactivación do seu Consello de Xestión

- 37328 (10/PRE-011702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre o contido da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 27 de decembro de
2017, pola que a Consellería de Economía e Emprego ten que realizar unha transferencia de crédito
por importe de 1.020.780 euros entre conceptos orzamentarios dos programas 751A e 731A

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez 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 por escrito. 

 

A nova realidade climática obriga a repensar dende a súa raíz a política 

da auga. Necesitamos adaptalo todo, precisamos medidas de 

prevención, tales como as que potencien o aforro e eficiencia na 

distribución e uso de auga, as posibles obras que intercomuniquen as 

concas, a reutilización da auga para o agro, as axudas para dar auga ao 

gando, a facilitación da autoprodución de enerxías renovables para os 

regantes, a xeración de fontes alternativas, o mantemento dos 

ecosistemas fluviais e, por suposto, as campañas reiteradas de 

sensibilización e concienciación de todos os galegos, de todas as súas 

institucións e de todas as empresas sobre a necesidade de facer un uso 

responsable da auga. Porque o cambio climático crea un novo escenario 

que fai necesario incentivar a xestión dende usos sustentables. 

 

Galicia ten un documento de planificación hidrolóxica, o Plan 

hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia Costa, co horizonte 

2015-2021. Di o Goberno que o van revisar polo procedemento 

establecido e en coordinación con outras administracións e que vai 

comezar no primeiro semestre deste ano 2018. O problema está en que 

non se trata dunha lei que se poda debater con transparencia no 

Parlamento de Galicia, senón que é só un plan sen memoria económica 

algunha. Quizais sexa o momento dunha Lei de transición hidrolóxica.  

 

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

as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que procedemento de revisión do Plan hidrolóxico da 

demarcación hidrográfica Galicia Costa 2015-2021 ten usado o 

Goberno galego? 

2. Con que outras administracións se ten coordinado? Cando? 
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3. Cales son os resultados da revisión do Plan hidrolóxico da 

demarcación hidrográfica Galicia Costa 2015-2021 que comezou 

no primeiro semestre deste ano 2018? 

4. Non cre o Goberno que sería máis axeitada unha Lei de 

transición hidrolóxica? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018 

 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   María Luisa Pierres López 

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

  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/09/2018 10:52:25 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/09/2018 10:52:30 

 
María Luisa Pierres López na data 14/09/2018 10:52:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Raúl Fernández Fernández, 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 por escrito. 

 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vén de 

anunciar que non se convocarán axudas para realizar accións 

preventivas polos danos do lobo neste ano 2018 a pesares do ascenso 

que se ten dado no número de animais mortos por este animal salvaxe. 

En dous anos a cifra duplicouse, tendo o ano 2017 o dobre de animais 

mortos polo lobo que o 2015, segundo datos da propia Consellería de 

Medio Ambiente. 

 

Sen embargo, este aumento de ataques ocasionados polo lobo non se 

ten traducido en medidas concretas por parte da Xunta de Galicia. Se 

nos centramos no Plan de xestión do lobo, vemos que se establecen 

unha serie de accións e medidas preventivas para unha convivencia 

sostible entre a fauna salvaxe e a actividade agropecuaria. Non 

obstante, unicamente estanse a realizar os pagos por danos directos, 

deixando en evidencia a falta de planificación e de xestión da 

Administración autonómica galega.  

 

 A devandita falta de planificación da Xunta de Galicia viuse reflectida, 

tamén, os anos anteriores co tempo e forma das axudas outorgadas para 

a implantación das medidas preventivas fronte os ataques á gandaría. A 

única posibilidade de acceder ás axudas eran 6 días reais (descontando 

xa festivos e fins de semana) nas que os/as solicitantes tiñan que 

realizar todos os trámites necesarios para a adquisición de cans 

protectores. Un tempo realmente insuficiente. 

 

Está situación, agravada polo retraso nos pagos das indemnizacións por 

danos ocasionados ao gando, o único que fai é perpetuar a problemática 

e xerar unha desafección por parte do sector agropecuario ante a fauna 

salvaxe. 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. É coñecedora a Xunta de Galicia da situación na que se atopa 

esta problemática? 

2. Que opinión lle merece a actual situación de convivencia entre a 

fauna salvaxe e os/as profesionais agrogandeiros? 

3. Considera a Xunta de Galicia que a dotación orzamentaria para 

este concepto é suficiente? 

4. Que medidas ten posto en práctica e cales ten pensado pór en 

relación ao aumento dos danos ocasionados polo lobo? 

5. Considera Xunta de Galicia que o período establecido con 

anterioridade para a realización das solicitudes de adquisicións 

de cans protectores foi suficiente? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   José Manuel Pérez Seco 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/09/2018 10:55:49 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/09/2018 10:55:57 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/09/2018 10:56:02 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

Poida que este ano 2018 sexa un dos mellores da década no tocante a colleita de 

millo, tanto de forraxe coma de espiga. Poida que sexa tamén o ano desta década en que 

máis estragos ten no seu haber o porco bravo.  

As queixas e o descontento dos gandeiros e dos agricultores, grandes e 

pequenos, son xerais. En parcelas extensas ou naqueles pequenos leiros para coller un 

pouco gran para as galiñas e porcos en réxime de autoconsumo; tanto ten, millo, 

patacas, cebolas...  

Tanto ten, o xabaril non fai distincións e os danos están aí. Os feitos na altura de 

sementa-la colleita, no desenvolvemento da mesma e principalmente agora na altura da 

súa madurez. 

Os danos económicos que a súa acción ocasiona na poboación agrogandeira son 

cuantiosos. O millo forraxeiro é esencial para rebaixar custes na produción de leite, e os 

danos esténdense tamén ás praderías para pasto ou silo. Mesmo tamén nas plantacións 

de eucaliptos noviños. 

Pero desde o ano 2016 non hai axudas para palia-los danos, a poboación medra, 

as batidas tamén e isto semella un disparate porque a poboación crece paralelamente ó 
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número de batidas e a Consellería permanece de brazos cruzados sen que haxa, que nós 

saibamos, ningún plan serio que se estea aplicando a respecto do control poboacional a 

excepción da autorización indiscriminada de batidas e dos lazos e velenos clandestinos. 

A sucesivas demandas de axudas feitas por este grupo parlamentario 

respondéusenos que en 2016 o número de reclamacións fora moi pouco relevante coma 

pra sacalas novamente. O que non tivo en conta a Consellería é que a tardanza no abono 

de danos en campañas anteriores e a falta de difusión fixeron que a xente non tomase en 

serio a liña de axudas e o desespero dos labregos e labregas chega ó seu máximo cando 

operador de contacto é unha máquina impersoal que obriga a manipular un aparato que 

non responde ó xeito. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Vista a alarma social xerada polos danos ocasionados a cultivos, accidentes de 

tráfico e demais danos que o porco bravo ocasiona que pensa facer o goberno galego 

para paliar os efectos dos mesmos? 

-É consciente que un dos atrancos comunicativos entre afectados e a Consellería 

está na recepción das queixas e avisos? 

 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

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

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

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

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

escrita. 

 

A situación do xabaril supón un grave problema en moitas zonas do rural 

galego, en cultivos e para a seguridade de tráfico, nomeadamente nalgunhas comarcas 

que ano tras ano ven como non cesan os efectos que produce a súa poboación.  

O que se ten feito ata o de agora vennos demostrar que resulta claramente 

insuficiente, resulta pouco ambicioso e non procura aplicar diferentes métodos ou a 

combinación de múltiples opcións. Resulta necesario avanzar cara unha xestión 

diferente, que supere o modelo que se está aplicando.  

Anunciaron e falaron de plans e de estratexias de acción, máis a súa aplicación e 

desenvolvemento resulta descoñecida. Neste ámbito estanse a dar importantes carencias 

de xestión para o diagnóstico e manexo da especie.  

Faise necesario contar cun “Plan de xestión do xabaril e estratexia de accións de 

control da súa poboación por comarcas” que teña en conta, partindo da súa particular 

bioloxía e dinámica poboacional: 

 --- O seu mapa de estimación de densidades por comarcas,  

 --- A determinación de zonas de risco 

121777



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 --- A querenza por determinados lugares  

 --- Un mapa de danos. 

 ---Taxas de recuperación demográfica tras accións de caza. 

 ---Outras múltiples variables a integrar nun sistema de información 

xeográfica co que despois coñecer e deseñar, para cada área ou comarca singularizada,  

accións concretas e combinando, batidas con outros métodos de control e de 

sometemento da súa poboación.  

O xabaril está a experimentar, nas últimas décadas, unha explosión demográfica 

para un proceso, que semella,  común en boa parte do territorio de Europa. A especie, 

pola súa bioloxía, se por algo destaca é pola súa grande capacidade de adaptación 

véndose beneficiada pola forte transformación dos usos do monte e polo seu abandono. 

Cando o grupo atopa condicións propicias pode criar con éxito, incluídas as 

femias que teñen menos dun ano de idade, cando xa superen os 30 kg de peso, sendo tan 

prolíficas que por parto sacan unha media de catro crías, aínda que estas taxas aumentan 

cando máis comida teñan.  Esta estratexia de natalidade, sorprendentemente, pode verse 

beneficiada por unha intensificación da caza, nun fenómeno de “compensación de 

natalidade ecolóxica”: a maior mortalidade, increméntase a súa reprodución. Os 

expertos apuntan que isto pode estar a suceder co xabaril, xa que a intensificación 

cinexética facilita o acceso a reprodución dun maior número de femias máis novas.  

Esta alta capacidade reprodutiva xunto co fenómeno da “compensación de 

natalidade ecolóxica”,  favorecido polas condicións propicias que agora deparan os 

nosos montes,  axuda a recuperar, en moi curtos períodos de tempo, poboacións que se 

pensaban case anuladas ou moi reducidas pola acción de caza e isto xera unha situación 

121778



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

envolvente sen fin,  co que se estaría a explicar que o número de xabarís non baixa a 

pesar de tanta caza. 

Segundo os expertos  as batidas por si solas non permiten reducir o problema, 

apuntando que o que se vén facendo supón un auténtico disparate e detonante doutros 

graves problemas ambientais sobre a fauna do territorio. Durante varios anos sucesivos 

levan aumentando o número de autorizacións de batidas, e cada vez prolongando máis 

os períodos para realizalas. Así entre os anos 2011 e 2015 lévase cazando unha media 

de case 15 mil xabarís anuais, diminuíndo moi levemente no período 2015-2016. Un 

número que triplica a situación de fai unha década.  

Esta situación de desmedida presión cinexética ademais apunta outros 

problemas graves:  pode estarse a dar unha relación de causa-efecto co aumento dos 

accidentes de tráfico, pois vemos que os números de accidentes con xabarís xa veñen a 

ser, segundo apunta a DGT,  dunha media de 10 por día. No 2016 houbo 3.500, para un 

ano con máis de 20.000 batidas, e que a maioría dos mesmos prodúcense os domingos 

entre as sete da tarde e da medianoite, días nos que se practican máis accións de caza. . 

Por todo isto consideramos que a situación do xabaril na Galiza a efectos de 

xestión pode considerarse nestes momentos anárquica e sen un rumbo certo, e que ata o 

de agora fíxose pouco na posta en marcha de instrumentos de diagnóstico real a partir 

do que establecer criterios de xestión lóxicos e sustentados sobre un coñecemento 

técnico científico. Resulta sorprendente que, a pesar do que está acontecendo con esta 

especie, que semella descontrolada nalgunhas comarcas galegas, a Administración non 

sexa quen de establecer e dispor de datos reais sobre a súa poboación, densidades por 

comarcas, estrutura das súas poboacións (ratio femias-machos, idades...), en xeral, de 

información ecolóxica básica a partir da que deseñar estratexias para frear a súa 

expansión dunha maneira lóxica, respectuosa co resto da fauna, e incluso con criterios 
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éticos que poñan freo a unha inxustificable e infrutuosa medida coma é declarar a súa 

caza total todo o ano.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Cal é a razón pola que non saibamos nada do Plan de Xestión do Xabaril do 

2014 encomendado á Universidade de Vigo nin do Plan de Acción Global de xuño de 

2016, a estas alturas?  Que foi deles? 

- Ten pensado o goberno galego a elaboración e posta en práctica dun plan serio 

e rigoroso de xestión desta especie que vaia máis alá da política de escopeta, veleno e 

lazo? 

 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

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

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

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

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

escrita, sobre vía verde Pontevedra-Vigo. 

 

1. O pasado 3 de outubro de 2017, a comisión de Ordenación Territorial, Obras 

e Medio Ambiente do Parlamento galego aprobou por unanimidade unha proposta para 

reconverter en vía verde os treitos en desuso da vía férrea entre Pontevedra e Vigo. 

O contido do acordo aprobado é o seguinte: 

 

 

 

 

 

2. Transcorrido case un ano desde a aprobación do acordo, producíronse avances 

no caso do treito Chapela Vigo, o que permitirá transformar máis de cinco km da antiga 

vía férrea nunha senda para uso peonil e ciclista.  

No caso do treito entre Pontevedra e Arcade, malia o acordo parlamentario e as 

demandas dos plenos dos concellos de Pontevedra, Vilaboa e Soutomaior, ADIF 
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manifestou a súa negativa á desafección do uso ferroviario do treito de vía entre 

Figueirido e Arcade, que supostamente podería ser utilizado no futuro para o transporte 

de mercadorías. 

A realidade é que este treito leva máis de 6 anos sen uso e presenta un estado de 

absoluto abandono, invadido pola maleza e convertido en depósito de todo tipo de 

verteduras.  

3. Para o BNG é fundamental a potenciación de formas de mobilidade 

sustentábel, saudábel e segura mediante iniciativas como a desta vía verde, unha 

proposta con indubidábeis beneficios sociais, ambientais e de atracción turística. No 

caso do traxecto Pontevedra-Vigo cómpre ter en conta que a senda discorre por espazos 

de grande valor cultural, ambiental e paisaxístico como a enseada de San Simón, a 

desembocadura do río Verdugo, as Salinas do Ulló, o espazo natural do río de Tomeza, 

etc. 

4. O goberno galego debe liderar este tipo de iniciativas, que se deben inserir 

nunha estratexia integral a prol da mobilidade sustentábel. Entre as tarefas pendentes 

cabe sinalar o estudo de alternativas para darlle continuidade á vía verde alí onde non 

hai vía férrea en desuso (Chapela-Arcade e Figueirido-Pontevedra), a elaboración dun 

anteproxecto construtivo ou a creación dunha estrutura administrativa para a xestión 

dunha vía que discorre por cinco concellos e nos que habería estruturas de certa 

complexidade como a antiga ponte metálica sobre o río Verdugo ou o túnel de 

Figueirido. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 
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1. Que xestións realizou a Xunta de Galiza para dar cumprimento ao acordo 

parlamentario do 3 de outubro de 2017 sobre a vía verde entre Pontevedra-Arcade e 

Chapela-Vigo? 

2. Considera o goberno galego necesaria esta infraestrutura para favorecer a 

mobilidade sustentábel e fomentar o atractivo turístico do territorio polo que discorre? 

3. Vai o goberno galego impulsar unha mesa pola vía verde coa participación 

das administracións e os colectivos sociais interesados na mesma? 

 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 14/09/2018 12:59:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 14/09/2018 12:59:19 

121784



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

4 

 

 

Ana Pontón Mondelo na data 14/09/2018 12:59:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/09/2018 12:59:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 14/09/2018 12:59:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 14/09/2018 12:59:25 

 

121785



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 

 

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 escrita. 

 

Na serra de O Farelo, no Concello de Antas de Ulla, localízase un dos 

conxuntos de petróglifos máis interesantes de Galicia con formas 

xeométricas e figuras de cruz semellantes á forma dun ser humano. Moitas 

destas creacións fixéronse ao longo de milenios, centrándose sobre todo entre 

ó 3.500 a.C e ó 2.000  a. C,  destacando non só polo seu número senón tamén 

pola densidade nun mesmo espazo. Entre eles atópase o petróglifo máis 

grande de Galicia. 

 

Recentemente, veciños da zona e membros do Instituto de Estudos Ulloáns,  

criticaron que se están a realizar as obras de construción dunha granxa 

avícola cerca deste xacemento de O Farelo, invadindo o espazo arqueolóxico 

catalogado. Segundo puideron comprobar, as obras sitúanse a 75 metros do 

primeiro petróglifo cando a lei marca que non se pode construír nunha franxa 

de 200 metros arredor do xacemento. E os probables accesos á obra invadirán 

aínda máis o perímetro de protección. 

 

Dende o Concello afirman que deron licencia para a obra porque previamente 

a Consellería de Cultura dera a súa autorización,  o que non parece crible  por 

canto estearíase a cometer unha ilegalidade. 

 

É obriga de todos protexer o noso patrimonio cultural e máis aínda da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que ten que 

poñer todos os medios para garantir esta protección. 

 
 

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

formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece a Consellería de Cultura as obras de construción que se están a 

realizar en Antas de Ulla próximas ao xacemento de petróglifos da Serra de 

O Farelo? 

 

2. Deu autorización a Consellería de Cultura para realizar ditas obras? 
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3. Se se deu, en que data se firmou? 

 

4. Considera que esta construción pon en perigo o xacemento ou non? 

Por que? 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de setembro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/09/2018 14:03:43 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 14/09/2018 14:03:54 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, 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 escrita. 

 

 

De acordo cos datos do Instituto Galego de Estatística no ano 2011 na Confraría de 

Noia había 417 permisos de marisqueo, dende entón o dato foi diminuíndo ata que no 

ano 2017 unicamente existían 367 Permex.  As maiores prexudicadas desta redución 

son as mulleres, que viron como ano tras ano foron minguando a súa representación, ata 

acadar no ano 2017 as 314, fronte ás 411.  

  

 

O pasado dez de setembro comezaba a campaña marisqueira en Noia, tanto a flote como 

a pé, non obstante, 52 persoas non puideron participar nela debido a que o proceso de 

concesión non estaba resolto. O malestar é evidente e precísase axilizar canto antes o 

trámite para que as persoas afectadas se poidan incorporar canto antes á actividade, pero 

sobre todo é necesario aclarar que cuestións motivaron este atraso para evitar que no 

futuro volvan a producirse.  

 

 

Por todo isto as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cales son os motivos polos cales ao comezo da campaña marisqueira están  

pendentes de resolución 52 permisos de marisqueo en Noia? 

 

 

2ª) Vai levar a cabo a Xunta de Galicia algunha xestión para evitar que no futuro se 

volvan a producir estes graves inconvenientes? 

 

 

3ª) Ten previsto o Goberno galego incrementar o número de Permex a mulleres, nun 

futuro próximo,  na Confraría de Noia? 

 

 

Pazo d Parlamento, 14 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

121788



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 

María Dolores Toja Suárez na data 14/09/2018 17:45:02 
 

Patricia Otero Rodríguez na data 14/09/2018 17:45:16 
 

121789



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta escrita. 

 

O concello de Miño non ten actualmente ningún centro de día público 

aberto, ao igual que carece deste equipamento público toda a comarca das 

Mariñas que non conta tampouco con ningún xeriátrico público en ningún dos 

concellos da comarca. 

Con fondos do Plan E foi habilitado un local para centro de día na 

Regueira, en Miño, que custou no ano 2009, 428.000 euros  para a reforma do 

edificio e 52.000 euros na compra de equipamento. O edificio que se habilitou 

para este fin é o pazo que a Fundación Rita Ramos posúe na Regueira, un 

inmoble que a Igrexa cedeu de forma parcial por un período de 50 anos xunto coa 

leira anexa, segundo se recolle nun convenio asinado en xaneiro de 2009. O 

Concello destinou ademais fondos de varios talleres de emprego subvencionados 

pola Xunta a habilitar a primeira fase do denominado Parque das Idades. 
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En innumerábeis ocasións a Xunta anunciou en diferentes campañas 

electorais a inminente apertura deste Centro de día que o certo é que a día de 

hoxe segue pechado. 

No ano 2011 en plena campaña das municipais, o PP anunciou por 

primeira vez a apertura deste centro de día, anuncio que se repetiu no 2015, xusto 

antes dunhas novas eleccións municipais. Nese momento a consellería de 

Benestar comprometía 30 prazas e 330 mil euros anuais para o mantemento. Este 

gasto non chegou nunca a ter reflexo nos orzamentos da Xunta a pesar das 

emendas que dende o BNG vimos presentando nos últimos anos. 

En decembro do pasado ano 2017, o concello de Miño anunciou 

publicamente que estaba efectuando reformas neste edificio por requirimento da 

Xunta para proceder a abrir o centro de día, cun retraso xa naquel momento de 8 

anos. Neste anuncio o goberno local, do que fai parte o PP, afirmaba que “o 

proxecto, que ofrecerá quince prazas, está avanzado porque hai ata empresa 

adxudicataria do servizo e estaba ata recolleita unha partida económica nos 

orzamentos municipais deste ano para o seu mantemento, xa que se estima que o 

prezo do servizo serán 7.500 euros ao ano que sufragarán, entre a Xunta, o 

Concello e os usuarios”. Aseguraban naquel momento que o centro de día estaría 

aberto no primeiro trimestre deste ano. 

Estamos no mes de setembro encarando xa o remate do ano e o centro de 

día de Miño continúa pechado. 
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

-Cal é a razón pola que o centro de día de Miño non é xa unha realidade? 

-Cal é a razón pola que na comarca das Mariñas non existe o equipamento 

básico de centros de día e xeriátricos públicos? 

-Que pensa facer o goberno galego para subsanar esta deficiencia? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta escrita. 

 

O Diario Oficial de Galiza do pasado 13 de xullo de 2017 publicaba a 

Resolución do 23 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 

pola que se incoa o procedemento de inclusión no Catálogo do patrimonio 

cultural de Galicia, da fábrica de electricidade da Ponte Nova sita na parroquia de 

Betanzos, no concello do mesmo nome. 

Dita disposición remarcaba o valor deste edificio industrial modernista 

asegurando que “Desde o punto de vista da relevancia cultural, este ben 

considérase que o seu compoñente de autenticidade se ve reflectida 

principalmente polo feito de que esta fábrica de electricidade é testemuño 

significativo da introdución da electricidade en Galicia, xa que foi unha das 

primeiras instalacións deste tipo que se implantaron nas cidades galegas e das 

que apenas quedan exemplos. Así mesmo, a calidade do deseño, tanto do 

primeiro volume coma do engadido da fábrica de electricidade, fai que esteamos 

ante unha obra significativa da primeira arquitectura industrial galega, avalada 

pola suposta autoría dun dos arquitectos máis representativos da arquitectura 
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galega dos primeiros anos do século XX: Rafael González Villar. A 

singularidade deste ben vese reforzada polo lugar no que se situou, que ocupou 

unha xunqueira na beira da ría de Betanzos, a carón da Ponte Nova de acceso á 

cidade medieval. Porén, a integridade do ben está seriamente ameazada polo seu 

estado de abandono, polo que se deberían adoptar medidas oportunas para 

garantir a súa conservación, comezando pola súa protección”. 

Concluía ordenando “a anotación preventiva no Catálogo do patrimonio 

cultural de Galicia e aplicar, de forma provisional, o réxime de protección 

previsto para os bens catalogados mentres se tramite o expediente, que se deberá 

resolver no prazo máximo de dezaoito meses a partir da data desta resolución. 

Tras transcorrer ese prazo sen que se emitise resolución expresa, producirase a 

caducidade do procedemento”.  

Describe o inmoble como un “primeiro volume da fábrica de 

electricidade que se constrúe no ano 1895 e o segundo na década de 1910. A 

finais do século XIX, tamén se construíu o serradoiro, porén, segundo as 

fotografías antigas, este ocupaba unha posición máis próxima ao anterior 

edificio, descoñecéndose a data de construción do actual, como tamén se 

descoñece a data dos outros edificios auxiliares”.  

Por este motivo, dispón para el “nivel de protección integral, que garanta 

a conservación de todos os seus elementos”. 

O 4 de maio de 2017 a propietaria do inmoble, General de Edificios y 

Solares, S.L., filial do grupo Naturgy- antiga Gas Natural Fenosa- solicita licenza 

de demolición do inmoble. O Concello denégaa o 28 de setembro En virtude 

121795



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

desta Resolución e a empresa recorre ante a orde contencioso-administrativa a 

denegación.  

Con posterioridade, en virtude desa mesma disposición xeral, o Concello 

dicta unha orde de execución, dando un prazo de dous meses finalmente 

ampliado a 4, á propiedade para asegurar diversos elementos e garantir a 

conservación do edificio. Tras pedir ampliar o prazo, que se concede, a empresa 

non executa os traballos.  

En agosto, o Concello recibe nova notificación de recurso contencioso-

administrativo, nesta ocasión atacando a propia orde de execución. En paralelo, a 

empresa remite ao Concello o 28 de xuño de 2018 solicitude de declaración de 

ruína técnica do edificio, insistindo nos argumentos expostos nos recursos e 

alegacións precedentes, contra a conservación do edificio modernista. 

No expediente municipal tramitado ao efecto despréndese que se remitirá 

á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta o asunto, recabando a súa 

autorización para proceder á declaración de ruína da factoría construída pola 

familia de Xohán Vicente Viqueira e ampliada por Rafael González Villar para 

Industrias Núñez nos anos 20 en clara estética modernista, configurando un 

edificio singular e único de cantos se dedicaron a esta actividade no país. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 
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- Ten pensado a Xunta autorizar a declaración de ruína deste singular 

edificio modernista? 

- De ser así, en base a que motivos se actúa en contra dos criterios e 

valoracións recollidas na Resolución do 23 de xuño de 2017? 

- No caso de denegarse a declaración de ruína pretendida por Naturgy, que 

medidas e que prazos baralla o goberno galego para obrigar a conservar este 

edificio patrimonial? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 17/09/2018 11:28:30 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/09/2018 11:28:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/09/2018 11:28:36 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/09/2018 11:28:38 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/09/2018 11:28:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Luís 

Manuel Álvarez Martínez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta por escrito. 

 

O 23 abril de 2013 a Xunta de Galicia, a través da Secretaria Xeral da 

Igualdade, e a Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (Fegataxi),  

asinaban un convenio de colaboración para apoio ao traslado de 

mulleres vítimas da violencia de xénero aos centros da Rede Galega de 

Acollemento.  

 

O convenio recolle que tanto as mulleres, como os seus fillos e fillas ou 

calquera outra persoa dependente delas serán trasladados gratuitamente 

en taxi entre o lugar no que se atopen e calquera dos seis centros de 

acollida galegos, cando as especiais circunstancias da vítima, valoradas 

convenientemente polos servizos sociais -municipais ou autonómicos-, 

imposibiliten o seu traslado por outros medios. 

 

Igualdade comprométese a facilitar a Fegataxi o material informativo e 

de sensibilización e prol da eliminación da violencia de xénero que 

elabore, así como a poñer a súa disposición contidos formativos sobre 

violencia de xénero a incluír no seu programa de formación para 

permitir aos profesionais do taxi ampliar os seus coñecementos e 

coñecer pautas de actuación adecuadas cando realicen un traslado 

cunha muller vítima de violencia de xénero. 

 

Tras cinco anos da súa posta en funcionamento parece interesante 

coñecer os resultados deste convenio, número de servizos realizados, a 

eficacia do protocolo que se está a seguir, así como o nivel de 

coñecemento, que de tal servizo teñen todos os CIM de Galicia ou 

servizos sociais municipais varios. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Tras cinco anos da súa posta en marcha, considera a Secretaría 

Xeral de Igualdade que é suficiente o grao de coñecemento por 

parte das administracións locais do servizo de traslado de vítimas 

de violencia a centros de acollida asinado no 2013 e renovado no 

2016 coa Federación Galega de Taxistas? 

2. Cantos foron os servizos realizados desde a sinatura do convenio 

entre a Secretaría Xeral de Igualdade e Fegataxi? 

3. Cantas foron as peticións realizadas, e cantas delas foron 

denegadas e admitidas ? 

4. Cales foron os motivos principais para denegar este servizo? 

5. Cal é  a distribución por concellos do total dos servizos 

realizados? 

6. Cales foron os tipo de servizos desde os que se tramitaron as 

solicitudes ( CIM, servizos sanitarios, FCS, ..)? 

7. Como se asegura a confidencialidade e seguridade das vítimas en 

todo o proceso de tramitación e execución do traslado? 

8. Se ten coñecemento se  os ou as profesionais do taxi que realizan 

os traslados das vítimas teñen acadado algún tipo de formación 

en violencia de xénero? No caso de non ser así, e tendo en conta 

que este é un momento de máxima tensión e impacto para as 

vítimas, as veces acompañadas tamén de menores, o consideran 

necesario? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   María Dolores Toja Suárez 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 
María Luisa Pierres López na data 17/09/2018 12:45:45 

 
María Dolores Toja Suárez na data 17/09/2018 12:45:51 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/09/2018 12:45:59 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/09/2018 12:46:06 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/09/2018 12:46:11 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/09/2018 12:46:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Abel Losada 

Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Nestes últimos anos, a veciñanza dos concellos ourensáns de Ribadavia, 

Arnoia e Melón, leva soportando frecuentes cortes de subministro 

eléctrico. A pesares de que a maioría deles son de curta duración, no 

mes de febreiro este corte prolongouse durante máis tempo, e o pasado 

día 8 de setembro (durante a celebración das festas patronais de 

Ribadavia) a súa duración foi de aproximadamente 8 horas, dende as 

17:50 ata ás 01.50 h. Feitos que constatan as malas condicións nas que 

se atopa a rede, e que a tardanza en reparar esta liña, indica que non hai 

equipos suficientes para repoñer a subministración. 

   

Tendo en conta que a interrupción temporal da subministración de 

enerxía eléctrica supón un incumprimento por parte da empresa 

subministradora tanto das disposicións legais que regulan a actividade 

que realiza a compañía, como das obrigacións contractuais que 

asumiron cos particulares, no que a continuidade do servizo é un dos 

elementos que integran o adecuado cumprimento do mesmo, a 

veciñanza comezou unha campaña de recollida de sinaturas no portal de 

internet change.org, solicitando á Xunta de Galicia que abra expediente 

sancionador por falta de dilixencia ao non cumprir a empresa coa súa 

obrigación, así como que se impulse a mellora da liña eléctrica dende 

Castrelo de Miño ao pobo de Francelos, e os concellos de Arnoia e 

Melón, co obxectivo de evitar máis cortes. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece o Goberno galego os cortes de subministro eléctrico que 

se veñen producindo de maneira reiterada en numerosas 

poboacións da comarca do Ribeiro, e en concreto na de Francelos 

(Ribadavia)? 

2. En caso afirmativo, que medidas ten previsto tomar a Xunta de 

Galicia para esixir a solución dos problemas de subministración 

eléctrica nestes concellos? 

3. Tendo en conta que estes cortes son frecuentes, ten previsto a 

Xunta de Galicia realizar unha inspección sobre como se está a 

realizar a subministración eléctrica nas zonas afectadas? 

4. En caso afirmativo, cando se levará a cabo? 

5. Coñece a Xunta de Galicia os motivos polos que tralo corte de 

subministro eléctrico do pasado día 8 de setembro en Francelos 

(Ribadavia), este tardou en restablecerse case 8 horas? 

6. Por que considera o Goberno galego que se prolongou tanto 

tempo este corte? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Abel Losada Álvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 17/09/2018 12:42:19 

 
Raúl Fernández Fernández na data 17/09/2018 12:42:26 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 17/09/2018 12:42:31 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/09/2018 12:42:36 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

Como resposta ás denuncias de diferentes colectivos e ante a evidencia dos 

fallos estruturais do sistema galego de emerxencias, a Xunta de Galiza anunciou en 

diferentes ocasións mudanzas no mapa e na xestión das emerxencias no territorio 

galego. 

Entre as cuestión que a xuízo do BNG cómpre estudar e resolver están as 

seguintes: 

- Mellora da cobertura territorial mediante un sistema de isócronas que atenda as 

zonas de sombra. 

- Comarcalización dos parques urbanos. 

- Reformulación da función dos GES. 

- Definición das función do Voluntariado de Protección Civil. 

- Modernización e mellora do CAE 112. 
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- Mellorar a coordinación e a cooperación dos servizos que actúan nas 

emerxencias. 

- Desenvolvemento normativo e cumprimento da lei de emerxencias do ano 

2007, nomeadamente no tocante á Disposición Adicional 3ª 

- Desenvolvemento do PLATERGA no referido a Plans de Información, 

Protección e Autoprotección da poboación. 

O obxectivo final destas mudanzas debe ser  a configuración dun verdadeiro 

sistema integrado de emerxencias de carácter público (con homologación profesional e 

salarial), coordinado e con mando único operativo, con cobertura eficaz de toda a 

poboación e todo o territorio, e integral (que integre todas as emerxencias). 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

1. Que medidas está a estudar ou a levar a cabo a Xunta de Galiza para 

modernización e facer máis eficaz o sistema galego de emerxencias? 

2. En que estado están as negociacións para a comarcalización dos parques de 

bombeiros das cidades? 

3. Que previsións ten o goberno galego a respecto dos GES e do Voluntariado 

de Protección Civil? 

4. Que melloras prevé desenvolver a Xunta de Galiza no CAE 112? 

5. Cando prevé o goberno galego aplicar o previsto na Disposición Adicional 3ª 

da Lei galega de Emerxencias? 
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6. Que previsións existen a respecto dos Plans de Información, Protección e 

Autoprotección? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/09/2018 13:28:57 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/09/2018 13:29:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/09/2018 13:29:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/09/2018 13:29:04 
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Olalla Rodil Fernández na data 17/09/2018 13:29:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/09/2018 13:29:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel 

Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

resposta por escrito. 

 

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

Comisión Europea anunciaba que denunciaría a España (e a Galicia) 

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

tratamento das augas residuais urbanas en diversas zonas de Galicia, 

pola falla dun un sistema axeitado de tratamento e porque existe risco 

para a saúde pública. Mesmo a Comisión Europea solicitaba a 

imposición dunha sanción económica a España pola falta de tratamento 

de residuos líquidos en 17 cidades, entre elas, Santiago, Vigo e Ribeira. 

Por desgraza, estamos xa á espera de que a dita sanción se faga 

efectiva.  

 

A Estación Depuradora de Augas Residuais de Dena (Meaño) atópase 

saturada no seu funcionamento. A pesares de ser anunciada 

inicialmente para dar servizo a unha poboación de algo máis de 30.000 

habitantes, o seu funcionamento actual atende a unha poboación de algo 

menos de 20.000 pero dá problemas constantemente por unha cuestión 

de cantidade. Un dos problemas que contribúe a isto é a non separación 

de augas residuais e pluviais, o que ocasiona obturacións e colapsos dos 

mecanismos da EDAR. Os informes de Augas de Galicia así o indican e 

alertan constantemente do estado límite da depuradora. 

 

A estación depuradora, ademais, atópase próxima a unha zona 

considerada de especial conservación (ZEC), como é a ensenada de Os 

Pasales.  

 

Non entanto, o concello limítrofe de Sanxenxo continúa na súa 

insistencia de conectar a esta depuradora o Polígono industrial de 

Nantes, o que provocaría o imposible funcionamento da EDAR de 

Dena. Dende a Xunta de Galicia non se rexeita esta intención, e 

véñense infraestimando os informes de Augas de Galicia, mantendo a 
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incerteza sobre a conexión de dito polígono á EDAR, o que causaría un 

problema medioambiental grave, por non poder ser tratadas 

axeitadamente as augas que chegaran á estación, coas consecuencias 

que tería xa de inicio sobre Os Pasales e, ademais, sobre o estado global 

do entorno afectando aos propios Concellos de Meaño e Sanxenxo. 

 

Este gran problema aínda se pode incrementar máis se as noticias son 

certas. O alcalde de Sanxenxo, o popular Telmo Martín, anunciou que o 

polígono de Nantes comezará a ter actividade industrial no mes de 

outubro, chegando a afirmar que está resolta a cuestión da conexión coa 

EDAR de Dena posto que Augas de Galicia ten autorizado a dita 

conexión. Resulta sorprendente que o alcalde dun concello poida 

anunciar decisións que corresponderían ao Goberno galego e que 

involucran a outros concellos (o de Meaño, neste caso), como a suposta 

resolución da conexión do polígono coa EDAR. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Avala a Xunta de Galicia a conexión do polígono de Nantes, en 

Sanxenxo, coa EDAR de Dena? 

2. Ten previsto a Xunta de Galicia realizar obras de mellora e 

ampliación da EDAR de Dena para que puidera funcionar 

correctamente a conexión co polígono de Nantes? 

3. Considera a Xunta de Galicia que a EDAR de Nantes está 

suficiente capacitada neste momento para acoller a conexión co 

polígono de Nantes? 

4. Ten mudado de criterio o organismo Augas de Galicia sobre a 

conveniencia da conexión do polígono de Nantes coa EDAR de 

Dena? No caso de ter mudado, por que? 

5. Considera a Xunta de Galicia que o funcionamento actual da 

EDAR de Dena é satisfactorio? No caso de non selo, que 

medidas ten previsto tomar? 

6. Recibiu a Xunta de Galicia algunha petición formal para estudar 

ou executar a conexión do polígono de Nantes coa EDAR de 

Dena? Cando? 

7. Está a Xunta de Galicia tendo en conta a existencia dunha ZEC 

no entorno da depuradora de Dena e as consecuencias que pode 
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ter para a zona que continúen ou se agraven os problemas coa 

EDAR? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

   María Luisa Pierres López 

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

    

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 17/09/2018 16:17:22 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/09/2018 16:17:29 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/09/2018 16:17:34 

 
María Luisa Pierres López na data 17/09/2018 16:17:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín 

Losada Álvarez e María Concepción Burgo 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 escrita. 

 

 

O día 19 de setembro de 2017 e coincidindo coa presentación pública do plan integral 

denominado A Nova Residencia, o presidente da Xunta e a entón ministra de Emprego e 

Seguridade Social, Fátima Báñez, asinaron un protocolo para a reasignación de usos do 

complexo do Vello Xeral, no que se establecía que a Xunta debería tramitar para iso un 

expediente de retrocesión patrimonial a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social 

(TXSS) do edificio do pavillón xeral e fixaba un mes como prazo máximo para efectuar 

a devandita tramitación. 

 

 

Pese a que o protocolo establecía un prazo máximo dun mes para efectuar a retrocesión, 

a Xunta de Galicia tardou seis meses en adoptar o primeiro acordo ao respecto. En 

concreto, aproba no Consello da Xunta do 25 de xaneiro deste ano autorizar a 

retrocesión á Tesourería Xeral da Seguridade Social do pavillón xeral. 

 

 

Por outra banda, o Consello da Xunta de Galicia celebrado o día 8 de marzo de 2018 

acorda autorizar a retrocesión do edificio da Escola de Enfermería. 

 

 

O día 31 de maio de 2018 o Consello da Xunta de Galicia acorda deixar sen efecto os 

dous acordos de retrocesión anteriores, feito que é conscientemente ocultado na 

información que se facilita sobre os asuntos tratados. 

 

 

Todo apunta a que sen eses trámites, sen esta ampliación dos usos do complexo do 

Xeral, a Xunta de Galicia non pode acometer as partes do proxecto da Residencia de uso 

non sanitario, é dicir, non pode facer nin a oficina de emprego, nin a planta de 

distribución de enerxía de biomasa, nin o centro de emprendemento aeronáutico, nin 

tampouco sería posible a comisaría que comprometeu alí o PP, xa que así o determina o 

Real decreto 1679/1990 a través do que o Estado lle cede á Xunta o Vello Xeral, 

segundo o que os fins do complexo só poden ser sanitarios. 
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Por iso os deputados e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación 

ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cales son os motivos polos que a Xunta de Galicia deixou sen efecto os acordos de 

retrocesión aos que se fai referencia? 

 

 

2ª) Existe constancia escrita dalgunha comunicación da Administración Xeral do Estado 

que propoña a tramitación das retrocesións dunha maneira distinta á que se viña 

facendo? 

 

 

3ª) Porque non se informou aos medios de comunicación dos feitos seguindo a mesma 

liña de publicidade que noutros acordos? 

 

 

4ª) Que modificación temporal supoñen estes feitos no remate das actuacións 

anunciadas por parte do propio presidente da Xunta de Galicia? 

 
 

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/09/2018 16:43:25 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/09/2018 16:43:33 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 17/09/2018 16:43:37 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 17/09/2018 16:43:45 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín 

Losada Álvarez e María Concepción Burgo López, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, solicitan a esa 

mesa se proceda a realizar unha corrección de erros advertida nos documentos 

con número de Rexistro: 36953, 36954, 36955, 36956 e 36957. 

 

 

No primeiro parágrafo, primeira liña da parte expositiva, onde di: “O día 19 de 

setembro de 2017 e ….”, debe dicir: “O día 19 de xullo de 2017 e …” 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 

 

 

 

 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/09/2018 11:01:22 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/09/2018 11:01:30 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/09/2018 11:01:33 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 11:01:41 

 

121814



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 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está levando a 

cabo diversas actuación no IES Laxeiro de Lalín que segundo os medios de 

comunicación suporán o retraso do inicio do curso en, polo  menos, as ensinanzas 

de formación profesional. 

 

 

Así, segundo se publica, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria contestou á petición que lle facían desde o centro despois dunha 

reunión extraordinaria do Consello Escolar e a análise dos técnicos tomando a 

decisión de trasladar o inicio de curso en Formación Profesional ao 26 de 

setembro, polo tanto, 8 días lectivos máis tarde do establecido no calendario 

escolar regulado na Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

Segundo o programa de necesidades da obra, contémplase a creación dun espazo 

de nova construción na planta 2, albergando 5 novas aulas e a recolocación dunha 

sexta, anteriormente localizada na planta 0, cos seus correspondentes aseos de 

planta e comunicacións; na planta 1, sitúase unha nova aula anteriormente situada 

na planta 0, redistribúese o espazo entre outras dous existentes, e execútanse uns 

aseos de planta e comunicacións. Na planta 0 finalmente execútanse tamén uns 

aseos de planta, amplíase un tramo de escaleiras e finalízase a comunicación 

vertical cunha nova saída de edificio. 

 

 

Estas actuacións contan cun prazo de execución de nove (9) meses, polo que 

resulta evidente que se deben levar a cabo  coincidindo (en maior ou menor  

medida) coas actividades lectivas, aínda tendo en conta que o contrato foi 

asinado o día 14 de xuño de 2018. 
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O certo é que parece existir algún desaxuste que motiva que as actividades 

lectivas non se poidan desenvolver con normalidade, cando menos, no inicio do 

curso. 

 

 

Por iso o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita 

contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cales son as razóns polas que as actividades lectivas non se poden iniciar con 

normalidade no IES Laxeiro de Lalín como consecuencia das obras que se están 

levando a cabo no centro? 

 

 

2ª) Prevía a planificación inicial esta posibilidade, se for o caso, porque non se 

tivo en conta ata a semana anterior ao inicio das clases? 

 

 

3ª) Pódese garantir a normalidade das actividades lectivas, no que ao 

desenvolvemento das obras se refire e a súa posible interferencia coa actividade 

normal do centro, durante o curso 2018/2019? 

 

 

Pazo do Parlamento,  17 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/09/2018 16:28:55 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 17/09/2018 16:29:02 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A modernización da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto ten un longo 

historial de incumprimentos, atrasos e  enganos. No ano 2006 os gobernos español e 

portugués incluíron o proxecto no plan conxunto de actuacións e fixaron a entrada en 

funcionamento do servizo no ano 2013. Coa escusa da crise estas previsións foron 

adiadas e  precisamente nese ano 2013 adoptáronse algunhas decisións –sobre todo as 

supresión de 11 paradas- que permitiron reducir o tempo da viaxe desde as 3 horas ás 2 

h e cuarto.  

A pesar das melloras introducidas, a conexión ferroviaria Vigo-Porto ten aínda 

grandes carencias: tempo de duración da viaxe, limitación de horarios e frecuencias, 

inseguridade do trazado, trens anticuados... 

2. Ao longo deste período de tempo fóronse anunciando sucesivamente os anos 

2013, 2015 e 2017 (unha historia repetida noutros proxectos) para a posta en 

funcionamento da modernización da liña, que debe ter como obxectivo final comunicar 

Vigo e Porto en aproximadamente 75 minutos.  Pero a realidade é que unha 
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infraestrutura que é vital e estratéxica para a vertebración da área xeográfica segue 

acumulando dilacións, atrasos e trasacordos. 

3. O xoves 26 de xaneiro de 2017 tivo lugar en Vigo o foro “Vertebración 

ferroviaria da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal”, organizado pola CEG e o Eixo 

Atlántico. Neste encontro, o secretario de Estado de Infraestruturas do goberno 

portugués, Guilherme D´Oliveira, anunciou as obras de modernización e electrificación 

da liña do Miño entre Porto e Valença cun investimento previsto de 83,2 millóns de 

euros nos 93 km que ten a liña. A previsión de remate das obras era daquela finais de 

2019. 

4. O compromiso do actual goberno portugués pola modernización da vía 

contrasta coa ausencia de iniciativa do goberno español e o silencio cómplice da Xunta 

de Galiza. Malia os acordos acadados na cimeira ibérica de Baiona en xuño de 2015, a 

realidade é que o goberno do Estado non impulsou ningunha actuación nin proxecto 

para modernizar o trazado e a liña que comunica Vigo coa fronteira portuguesa, cunha 

distancia de aproximadamente 30 km. 

Proxectos como a saída sur de Vigo, a solución ao paso da liña férrea polo 

centro do Porriño, a supresión de pasos a nivel e o remate da electrificación da vía 

seguen gardados nalgún caixón do Ministerio de Fomento. No caso do proxecto da 

saída sur, que permitiría darlle continuidade ao trazado do eixo atlántico cara a Portugal 

pasando por Vigo, está paralizado polo Ministerio de Fomento desde o ano 2007. 

Por outra parte, o Ministerio de Fomento adxudicou en 2011 á empresa 

Proyectos y Servicios a redacción do proxecto construtivo da plataforma do treito O 

Porriño-fronteira portuguesa do Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Desde aquela non 

volveu haber novas da imprescindíbel mellora desta vía, que estaba incluída no Plan 

estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT) e formaba parte do proxecto 
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prioritario número 19 da Rede Transeuropea de Transportes. Un dos obxectivos desta 

actuación 

6. Ante esta situación, a Xunta de Galiza debe romper a actitude de silencio e 

complicidade cos sucesivos atrasos desta infraestrutura.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

1. Que xestións realizou o goberno galego para demandar ao goberno do Estado 

a mellora da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto? 

2. Cal é o estado de tramitación do proxecto da saída Sur de Vigo? 

3. En que estado está a tramitación da mellora da electrificación da liña entre 

Vigo e a fronteira portuguesa? 

4. Que medidas demandou o goberno galego para evitar o paso da vía férrea por 

O Porriño e para a eliminación de pasos a nivel? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

121819



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

4 

 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/09/2018 17:19:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/09/2018 17:19:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/09/2018 17:19:13 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/09/2018 17:19:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/09/2018 17:19:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/09/2018 17:19:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta por escrito. 

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

Social e Democrático de Dereito. Por desgracia, Galicia amosa unha 

patente falla de vontade política e de capacidade para asumir as 

competencias constitucionais e estatutarias que a nosa Comunidade 

Autónoma ten no eido dun dos poderes do Estado. O vicepresidente da 

Xunta de Galicia recorre o país fachendoso de investir milleiros de 

euros en reformas cando o certo é que, só na provincia de Pontevedra, 

nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015 se ten 

rematado ata hoxe. Exemplo vivo é a nova infraestrutura xudicial en 

Vigo.  

Houbo que agardar ata hai escasamente un ano para que o Goberno 

galego presentase o proxecto da “Cidade da Xustiza”, proxecto que 

permitirá albergar ata 55 órganos xudiciais concentrados nun único 

espazo e crear 20 xulgados máis, ademais de permitir compartir espazo 

coa Policía xudicial e autonómica. Curiosamente, non para o rexistro 

civil. 

O rexistro civil é un servizo que, dende o Grupo Parlamentario 

Socialista, entendemos público, gratuíto, preto a cidadanía e 

desxudicializado, máis conectado coa meirande parte da estrutura da 

Xustiza, como a propia Fiscalía, onde a diario se lle remiten os 

expedientes para exame e informe. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Cales son os motivos que ten o Goberno galego para non incluír 

un espazo na “Cidade da Xustiza” de Vigo destinado ao rexistro 

civil? 

2. Entende o Goberno que compartir espazo o rexistro civil coas 

novas dependencias xudiciais do mesmo edificio sería máis 

eficiente e eficaz? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Abel Losada Álvarez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/09/2018 09:46:11 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/09/2018 09:46:21 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/09/2018 09:46:27 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/09/2018 09:46:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

En relación coa transferencia da xestión do centro de saúde de Cee a deputada e o 

deputado que asinan solicitan en resposta escrita contestación á seguinte 

pregunta: 

 

 

En que fase se encontra o traspaso da xestión do centro de saúde de Cee do 

Concello ao Goberno galego? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 17/09/2018 18:59:21 

 
Julio Torrado Quintela na data 17/09/2018 18:59:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

O barrio da Residencia tivo historicamente e ten un activo movemento 

asociativo. Cando pechou o antigo Hospital Xeral en 2011, foi a veciñanza do 

barrio a que, coa súa insistencia, concentrándose todas as semanas, acadou que se 

contemple un proxecto de recuperación de usos do antigo complexo hospitalario. 

 

Dende o traslado da actividade sanitaria ao HULA o barrio da Residencia entrou 

en declive a nivel económico e urbanístico. O desenvolvemento do proxecto de 

usos sociosanitarios para o complexo do antigo Hospital Xeral, así como de 

outros usos, ademais da necesidade de conectalos con barrio é unha oportunidade 

de desenvolvemento urbano sostible. 

 

Para o éxito dos proxectos de rehabilitación urbana é fundamental a implicación 

do tecido social e da veciñanza dende o inicio do deseño dos novos espazos e 

usos urbanos. Ademais das oficinas de emprego, centro de saúde e residencia de 

maiores, o barrio ten outras necesidades de servizos que deben ser atendidas de 

maneira global. 

 

En setembro asinarase o Convenio entre Xunta e Concello para o novo Centro de 

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

pregunta á Xunta de Galicia, para a súa resposta escrita: 

 

Ten a Xunta algún plan, xunto co Concello de Lugo, para o desenvolvemento en 

conxunto do barrio da Residencia? 

 

Ten a Xunta previsto dotar de Escola Infantil 0-3 anos o barrio da Residencia? 

 

Ten a Xunta algún proxecto para integrar os espazos do barrio da Residencia co 

proxecto de Centro de Saúde Integral do antigo “Materno”? 

 

Vai a Xunta colaborar para a dotación dunha biblioteca e dunha área verde no 

barrio da Residencia? 

 

Como se vai implicar á veciñanza no proxecto de desenvolvemento do barrio da 

Residencia? 

 

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 18/09/2018 16:46:38 
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Luis Villares Naveira na data 18/09/2018 16:46:46 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández e Luís Villares Naveira, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.  

 

 

O Centro de Saúde da Milagrosa, situado na rúa Río Ser, en Lugo, atende a unha 

poboación de 29.000 habitantes, cunha alta taxa de avellentamento. 

 

As instalacións do centro son obsoletas, presentando graves problemas de 

espazo. 

 

A planta baixa é moi pequena e soporta aglomeracións á primeira hora, por mor 

da realización das analíticas de sangue, chegando a estar case un cento de persoas 

nun espazo reducido, con forte olor por mor dun mal saneamento. 

 

Por falta de espazo físico, carécese dun lugar adecuado para espirometrías, 

colápsase a zona de cita previa, non hai consultas para a titorización dos MIR e 

non hai espazo suficiente nas consultas para tratar pacientes en padiola. 

 

O centro presenta unhas escaleiras moi estreiras e só un ascensor, vello e moi 

reducido, que provoca graves problemas de seguridade e accesibilidade no 

edificio. 

 

A isto únese a falta de mantemento e limpeza, por terse retirado prazas de 

limpeza en horario de mañá. 
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O persoal de Atención Primaria do Centro de Saúde da Milagrosa sofre gran 

saturación de traballo, pois non se cobren as baixas e os e as pacientes quedan 

sen médico/a nas vacacións do persoal, precisándose un aumento do cadro de 

persoal. 

 

As circunstancias descritas –gran cantidade de poboación e avellentada, non 

substitución de baixas, instalacións obsoletas– derivan nunha situación de 

colapso do centro e deterioro da calidade asistencial. 

 

En 2011 finalizou o traslado da actividade do Hospital Xeral de Lugo ao HULA. 

A Xunta prometeu, entón, o desdobramento do Centro de Saúde da Milagrosa 

nas instalacións do antigo Hospital Xeral, unha localización excelente para toda a 

cidade, con boa accesibilidade. A Xunta anuncia que asinará o Convenio co 

Concello para un Centro de Saúde Integral no barrio da Residencia este mes de 

setembro de 2018. 

 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte 

Pregunta á Xunta de Galicia para a súa resposta escrita: 

 

1. Acometeuse algunha mellora no Centro de Saúda da Milagrosa? 

 

2. É consciente a Xunta da urxencia do desdobramento do Centro de Saúde da 

Milagrosa? 

 

3. Cando vai estar en funcionamento o novo Centro de Saúde Integral do barrio 

da Residencia? 

 

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Eva Solla Fernández 

Luís Villares Naveira 

Deputadas e deputado do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 18/09/2018 17:13:01 

 

Eva Solla Fernández na data 18/09/2018 17:13:08 

 

Luis Villares Naveira na data 18/09/2018 17:13:15 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para súa resposta escrita. 

 

 

Alberto Núñez Feijóo prometeu, no discurso de investidura da Xª Lexislatura, a 

realización de residencias de maiores nas sete cidades. 

 

En febreiro de 2017, o propio Presidente anuncia como “obxectivo de 

lexislatura” por parte da Xunta a construción de sete residencias de maiores 

públicas nas sete cidades galegas, cun total de 900 prazas, indicando que suporán 

uns 47 millóns de euros de investimento, no marco do chamado “Plan Coma na 

Casa”. 

 

Nos Orzamentos da Xunta para 2018 o “Plan Coma na Casa” unicamente contou 

con 700.000 €, apenas o 1,5 % do total do proxecto. Asemade, para 2019 só se 

prevén 8 millóns de euros. 

 

En setembro de 2018 ningún dos proxectos está en marcha e só está asinado o 

convenio de colaboración entre Xunta e Concello de Santiago para a residencia 

de Fontiñas. 

 

No que ten que ver coa cidade de Lugo, Feijóo anunciou que a futura residencia 

tería 120 prazas e 75 postos de traballo, cun investimento de 6 millóns de euros, 

estando, en principio, por decidir se se faría na parcela Montirón ou no barrio da 

Residencia. Finalmente, o mércores 19 de xullo de 2017 asinouse o convenio de 

cesión dos terreos do antigo Hospital Xeral a Xunta e esta presentou un proxecto 
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de 21 millóns de euros para a dinamización do barrio da Residencia, incluíndo 

neste a residencia de maiores de 120 prazas para Lugo. 

 

Para poder acometer este proxecto era preciso modificar os acordos previos entre 

Xunta e Estado polos cales o edificio do hospital quedara adscrito ao Sergas, 

aínda sendo da Seguridade Social, e segundo os cales a Xunta tería que facer una 

retrocesión patrimonial a prol do Estado de querer instalar no recinto 

equipamentos públicos non sanitarios, para que o Estado os volvese ceder para 

novos usos. 

 

O inicio destes trámites comezou o 19 de xullo, sendo o 25 de xaneiro de 2018 

autorizada a retrocesión do Pavillón Xeral por parte do Consello da Xunta e o 8 

de marzo o Pavillón Administrativo. O 2 de maio deste ano a Consellería de 

Facenda formalizou un contrato cun estudio de arquitectura para a redacción dun 

proxecto básico para execución das obras de rehabilitación da nova oficina de 

emprego. 

 

Pese a estes trámites, o 31 de maio de 2018 o Consello da Xunta acordou deixar 

sen efecto os acordos do 25 de xaneiro e do 8 de marzo, acordo que non foi 

divulgado. Alegou posteriormente a Xunta que isto se fixo a instancias do 

Goberno central para, supostamente, realizar máis adiante unha retrocesión 

global do complexo.   

 

Con esta decisión da Xunta non se pode seguir adiante coas partes do proxecto 

que impliquen un uso non sanitario, como é o caso da residencia de maiores. 

 

As prazas públicas en residencias de maiores nas sete cidades galegas son 

manifestamente insuficientes e as perspectivas demográficas farán que a 

demanda deste tipo de servizo aumente. 
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No Concello de Lugo só hai dúas residencias públicas de maiores – A Milagrosa 

e  As Gándaras – con 272 prazas en total. En total, tendo en conta as prazas 

públicas, concertadas e privadas, no Concello de Lugo hai 795 prazas en 

residencias de maiores, a maioría en centros privados.  

 

En 2017, a poboación de Lugo maior de 65 anos eran 20.584 persoas. De seguir 

as rateos recomendadas pola OMS (5 de prazas en residencias por cada 100 

persoas maiores de 65 anos), no Concello de Lugo debería haber 1.030 prazas en 

residencias de maiores, fronte á taxa de cobertura de 3,8% que hai actualmente. 

Asemade, as prazas da capital serían demandadas por persoas da contorna cuxa 

familia viva en Lugo cidade. 

 

O proxecto de revitalización do barrio da Residencia é fundamental para 

recuperar a vida deste barrio degradado dende 2011 e para dotar Lugo de 

servizos sociosanitarios básicos dos que ten un grave déficit, dende escolas 

infantís a prazas públicas de residencia de maiores, así como infraestruturas 

sanitarias. 

 

Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben esta iniciativa presentan as 

seguintes Preguntas: 

 

1.ª) Por que ocultou á cidadanía e aos medios tras o Consello da Xunta do 31 de 

maio de 2018 un acordo de tal transcendencia? Non lle parece unha burla á 

cidadanía de Lugo? 

 

2.ª) Cando vai estar en funcionamento a nova residencia de maiores de Lugo, no 

barrio da Residencia? 
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3.ª) Cantos fondos vai destinar a Xunta á residencia de Lugo nos Orzamentos de 

2019? E nos de 2020? 

 

4.ª) Vai a Xunta ter a nova residencia de maiores de Lugo a punto antes de 

remate da Xª Lexislatura? 

 

5.ª) Considera a Xunta suficientes 120 prazas públicas máis de residencias de 

maiores na cidade de Lugo, cando non se acada a rateo do 4% coas existentes e 

cando a maioría son privadas? 

 

6.ª) Por que a Xunta non considera fundamental o proxecto da residencia de 

maiores no barrio da Residencia de Lugo? 

 

 Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 18/09/2018 17:39:55 
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Luis Villares Naveira na data 18/09/2018 17:40:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta por escrito. 

 

A evidencia científica demostrou a importancia dos estilos de vida na 

saúde da poboación e confirmou que o contexto social onde 

desenvolven a súa vida desempeña un papel fundamental na etioloxía e 

evolución de calquera enfermidade, entendendo como determinantes 

sociais da saúde as circunstancias en que as persoas nacen, 

desenvólvense , envellecen e morren, así como os sistemas establecidos 

para combater a enfermidade, o que a súa vez depende dun marco máis 

amplo de políticas económicas e sociais. 

 

De feito, cando un sistema sanitario pon a énfase na asistencia clínica, 

deixando de lado a atención social, os problemas de saúde non se 

resolven completamente e córrese o risco de que os recursos sanitarios 

se utilicen de xeito inadecuado. 

 

Nos últimos anos, todas as comunidades autónomas estruturan a 

organización e funcionamento do Traballo Social Sanitario en Atención 

Primaria de Saúde e no sistema de saúde, recollendo que o Traballo 

Social indaga nos factores sociais ou determinantes que inflúen na 

saúde das persoas, grupos e comunidades. 

 

O traballo social en saúde pódense definir como unha técnica de 

intervención dentro do campo da saúde e o ámbito social, que promove 

o desenvolvemento das habilidades das persoas e actúa sobre a 

contorna para incidir nos factores que se relacionan con estilos de vida 

como profesionais inmersos no sistema sanitario. Os e as que participan 

desta tarefa (asistencial e preventiva), ocúpanse dos aspectos 

psicosociais do individuo, a través do estudo, diagnóstico e tratamento 

dos factores sociais que concorren no mantemento da saúde e na 

aparición da enfermidade das persoas, os grupos e as comunidades, 

colaborando en potenciar o carácter social da medicina. No plano 
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individual e familiar achegan alternativas ou solucións ás 

dificultades/problemas sociais que sofren coa aparición e o 

desenvolvemento da enfermidade, co obxectivo de evitar os desaxustes 

sociofamiliares que se producen como consecuencia da perdida de 

saúde, establecendo un sistema de participación dos pacientes e/ou 

familiares na atención individual e a toma de decisións terapéuticas. 

 

A pesar de que no ámbito sanitario, os e as traballadoras sociais forman 

parte do sistema sanitario e son o punto de unión entre o sistema 

sanitario e o sistema de servizos sociais, non se lles deu  a relevancia 

que merecen, tendo en conta o déficit de persoal na sanidade pública 

galega destes profesionais, tanto en a Atención Primaria como na 

Atención Especializada. 

 

Os e as traballadoras sociais son profesionais idóneos para saber en 

cada caso e en cada situación cales son os elementos que deben poñerse 

en xogo para devolver ao individuo ou á comunidade a situacións máis 

normalizadas, ademais de estar academicamente preparados para 

abordar, atender e poñer en marcha os mecanismos de resolución dos 

aspectos sociais que inciden no marco da saúde persoal, familiar, grupal 

e comunitaria. 

 

Ademais en Galicia, onde no 60 % dos municipios a idade media 

supera os cincuenta anos (tres anos máis que España e case sete máis 

que na UE), o papel destes profesionais na atención social ás 

necesidades e demandas das persoas maiores é prioritario, para garantir 

o benestar e a calidade de vida non só das persoas maiores, senón da 

sociedade no seu conxunto.  

 

O Servizo Galego de Saúde carece do número suficiente destes 

profesionais para que poidan prestar os seus servizos en cada un dos 

Equipos Básicos de Saúde de Atención Primaria, debendo compartir 

distintas áreas e formar parte de varias equipas, o que supón, entre 

outras accións, que non poidan levar a cabo os estudos necesarios dos 

factores de risco e protección relacionados coa saúde dos individuos e 

as familias, nin planificar intervencións, así como non poder avaliar e 

manter programas integrais de intervención en saúde comunitaria. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Considera o Goberno galego que son suficientes, para garantir 

unha atención social de calidade no ámbito sanitario, o número 

de traballadores e traballadoras sociais que prestan na actualidade 

os seus servizos no Servizo Galego de Saúde? 

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia do papel destes 

profesionais no ámbito sanitario? 

3. Con cantos traballadores e traballadoras sociais conta na 

actualidade o servizo público de Atención Primaria na nosa 

comunidade autónoma? 

4. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar durante a X 

lexislatura o número de traballadores e traballadoras sociais en 

Atención Primaria? 

5. En caso afirmativo, canto se van a incrementar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 18/09/2018 17:47:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 18/09/2018 17:47:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

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 % facultativos de Atención Primaria dos que 

se producen 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 
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forte implantación no territorio, para paliar os problemas demográficos 

antes sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de non 

ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e das cidadáns. A 

vontade recortadora do Goberno da Xunta de Galicia prexudica 

claramente a calidade asistencial do sistema, ao deixar con capacidade 

mínima, ou por debaixo dela, a moitos centros que non teñen persoal 

suficiente, que deben de deixar centros sen atención porque os 

profesionais teñen que saír a cubrir urxencias ou pola saturación dos 

existentes a causa dunha errática planificación. 

 

Nestes últimos anos o Goberno galego está a reducir de persoal nos 

centros de atención Primaria na nosa comunidade autónoma, sobre todo 

nos concellos do rural, a través da non substitución de baixas por 

enfermidade, ou a amortización de prazas. 

 

Na provincia de Ourense son moitos os exemplos desta vontade 

recortadora en materia sanitaria do Goberno galego, ao que segundo as 

informacións que dende o Grupo Parlamentario Socialista coñecemos 

recentemente, teremos que engadir un novo no centro de saúde de 

Rubiá. Neste centro traballaban ata o de agora dous médicos, trala 

xubilación dun deles no mes de agosto, a Xunta de Galicia decidiu que 

a partires dese momento soamente preste este servizo unha persoa, 

amortizando a outra praza, o que xerará unha perda de calidade no 

servizo  provocada por unha sobrecarga de traballo, e merma na 

atención aos pacientes polo xustificado número de citas, extracción 

para analíticas, urxencias en horario de mañá, e atención domiciliaria 

nun concello cunha elevada dispersión da poboación que segundo datos 

do IGE do ano 2017 contaba con 1.462 habitantes, o 41 % dos cales 

teñen máis de 65 anos. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Por que decidiu a Xunta de Galicia reducir o número de prazas 

de médicos no Centro de Saúde de Rubiá (Ourense)? 

 

2. Considera o Goberno galego que é suficiente para cubrir a 

demanda existente, que o centro de saúde de Rubiá (Ourense) 
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conte a partir de agora soamente cun médico? 

3. Que impacto cre o Goberno galego que terá esta medida na 

atención aos pacientes? 

4. Ten previsto a Xunta de Galicia restablecer o número de prazas 

de médicos co que se contaba ata o de agora? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 18/09/2018 17:53:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 18/09/2018 17:53:13 

 
Julio Torrado Quintela na data 18/09/2018 17:53:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero 

Rodríguez, Julio Torrado Quintela, 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 escrita. 

 
 

Hai oito anos que o presidente da Xunta de Galicia, o Sr. Feijoo,  prometeu 

publicamente dotar ao novo Hospital Universitario Lucus Augusti do Servizo 

de Hemodinámica 24 horas, pero nunca cumpriu coa súa palabra.   

 

Os lucenses tivemos este servizo durante tempo operativo tan só en horario 

de oficina. Foi ampliado recentemente ás tardes, pero os enfermos que 

necesitan unha anxioplastia fóra  destas horas de 8:00 a 22:00, teñen que ser 

trasladados a outro centro sanitario cos riscos que iso produce. 

 

A cidadanía lucense ten protestado claramente por esta situación e mesmo 

neste Parlamento foi admitida a trámite unha iniciativa lexislativa popular 

(ILP) firmada por máis de 41.000 cidadáns na que se solicitaba, entre outros, 

este servizo de hemodinámica 24 horas, aínda que esta ILP foi cambiada 

polos votos do Partido Popular no que foi unha auténtica burla á cidadanía 

impropia dun goberno democrático.  

 

Pero a pesar de todos os atrancos postos polo goberno do Sr. Feijoo, os 

lucenses seguen a defender a necesidade de ter este servizo de hemodinámica 

no HULA porque todas as opinións dos especialistas e os datos clínicos e 

estatísticos o avalan dende hai moito tempo.  

 

Recentemente, o xefe de Cardioloxía do HULA volveu a manifestar 

publicamente a necesidade de contar con este servizo aberto ás 24 horas, 

afirmando que o nivel de traballo que teñen coa ampliación ata ás dez da 

noite, demostra que o número de casos permite manter o nivel de atención da 

sala. Afirmou tamén que nestes momentos, á sala de hemodinámica atende 

tan só arredor dos dous terzos dos pacientes de cardiopatías da provincia, 

deixando fóra en torno a 550 enfermos ao ano. Enfermos que, como indican 

todas as estatísticas, teñen menos posibilidades de curación ao recibir o 

tratamento necesario con retraso, como poñen de manifesto os datos 

coñecidos do Rexistro Galego do infarto agudo de miocardio. 
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En efecto, os datos deste Rexistro indican que os doentes lucenses tardan 192 

minutos, máis de tres horas, dende que se poñen en contacto cos servizos 

sanitarios ata que se produce a apertura da arteria. Isto significa que os 

lucenses tarda 82 minutos máis que os composteláns, 58 minutos máis que os 

coruñeses e 41 máis que os cidadáns de Pontevedra en recibir o tratamento 

necesario. 

 

Estas diferencias non son baladíes porque toda a literatura especializada 

afirma que o elemento fundamental para salvar a vida fronte a un infarto e 

para non ter secuelas graves, é recibir unha anxioplastia primaria nun tempo 

máximo de 120 minutos, pero os lucenses tardan unha hora e vinte minutos  

máis do límite para recibir este tratamento. E isto explica tamén que na 

provincia de Lugo a mortalidade por infarto sexa máis elevada que nas 

provincias de Coruña e Pontevedra. 

 

Para os socialistas é claro que os lucenses non son tratados con equidade nin 

con igualdade pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. É 

absolutamente necesario que o presidente da Xunta cumpra dunha vez a súa 

promesa e poña en marcha o Servizo de Hemodinámica 24 horas no Hospital 

Universitario Lucus Augusti 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

 

1. Considera a Xunta de Galicia que todos os cidadáns galegos teñen as 

mesmas oportunidades de acceder en igualdade de condicións aos 

servizos cardiolóxicos necesarios para salvar a súa vida? 

 

2. Considera que esta igualdade de condicións de acceder aos servizos 

cardiolóxicos e aos tratamentos de hemodinámica se produce na 

provincia de Lugo? 

 

3. Pensa cumprir o presidente da Xunta de Galicia a súa promesa de 

poñer en marcha o servizo de Hemodinámica 24 horas no Hospital 

Universitario Lucus Augusti de Lugo?  

 

4. Cando terán os cidadáns da provincia de Lugo o necesario Servizo de 

Hemodinámica 24 horas? 
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Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 10:36:59 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/09/2018 10:37:06 

 
Patricia Otero Rodríguez na data 19/09/2018 10:37:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 19/09/2018 10:37:23 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 19/09/2018 10:37:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López 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 escrita. 

 

 

O día 7 de xuño de 2018 o grupo parlamentario socialista preguntou na comisión 

4ª de Educación e Cultura sobre as actuacións previstas no CEIP Altamira de 

Salceda de Caselas con, entre outras, as seguintes preguntas concretas: 

 

 

1ª) Considera a Xunta de Galicia que as actuacións que se van a levar a cabo no 

CEP Altamira de Salceda de Caselas, son suficientes para paliar as deficiencias e 

carencias nese centro? 

 

 

2ª) Ante o limitado das reformas que se van a desenvolver nesta primeira fase no 

CEP Altamira de Salceda de Caselas, contempla a Xunta de Galicia algún tipo de 

actuación posterior de carácter inmediato que resolva definitivamente os 

problemas existentes nese centro? 

 

 

3ª) Considera a Xunta de Galicia que se pode contemplar a posibilidade de que o 

servizo de comedor escolar nun centro de ensino primario na Europa Occidental 

na actualidade pode prestarse en contedores? 

 

 

Por outro lado, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Salceda de Caselas 

presentou, tamén en xuño de 2018, unha moción que foi apoiada polo Grupo 

Municipal Popular na que instaba a Xunta de Galicia a realizar un estudo 

completo das necesidades, deseñar e executar un plan a medio prazo para a 

organización escolar de Salceda de Caselas que solucione de xeito integral a 

problemática existente, e na que se fai referencia explícita ao problema do 

comedor escolar. 

 

 

O exposto ata aquí reflicte, de xeito moi resumido, a preocupación que tanto a 

nivel municipal como autonómico supón para os socialistas esta situación. 
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Tal e como acostuma a facer o Goberno da Xunta de Galicia, responde no 

Parlamento de Galicia que as actuacións previstas eran suficientes e que darían 

resposta ás necesidades existentes; como sempre, o Goberno autonómico non ten 

en conta o feito de que o concello de Salceda de Caselas é un dos que mostra un 

maior dinamismo demográfico da área urbana de Vigo, e polo tanto, do conxunto 

de Galicia. 

 

 

A realidade no inicio do curso é que: 

 

 

A falta de planificación na ampliación do centro levou tamén a que se reduza o 

horario de acceso ao centro, mesmo limitando o reingreso do alumnado que teña 

que asistir a unha consulta pediátrica, como se os pais e nais puidesen elixir a 

hora para seren atendidos. 

 

 

A instalación de casetas de obra para suplir a deficiencia de espazo no comedor 

evidencia o desinterese total por parte da Xuntade Galicia, posto que as 

condicións das mesmas no inicio de curso resultan inadmisibles para a prestación 

do servizo (sen luz nin auga corrente e sen rematar a súa instalación). 

 

Ante a situación exposta os deputados e a deputada que asinan solicitan en 

resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia das condicións nas que se iniciou o 

curso no CEIP Altamira de Salceda de Caselas? 

 

 

2ª) Considera aceptable que o alumnado reciba o servizo de comedor nas 

condicións que tiñan as casetas de obra o día 12 de setembro e sobre as que 

existen probas documentais? 

 

 

3ª) Considera aceptable que o alumnado non poida acceder ao centro despois das 

11 horas, mesmo se teñen que acudir a unha consulta pediátrica no horario que se 

lles indica e que non poden escoller? 

 

 

4ª) En relación coa moción presentada polo Grupo Municipal Socialista e 

aprobada no Pleno do Concello de Salceda de Caselas celebrado en xuño, 
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comezou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a 

realizar ese estudo completo das necesidades do ensino en Salceda? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/09/2018 10:36:46 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 10:36:53 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/09/2018 10:37:06 
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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 escrita, sobre as medidas que debe adoptar o Goberno 

galego para solicitar a adhesión de Galiza, en calidade de observadora asociada, á 

Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP). 

 

Desde o ano 2014 Galiza ten avanzado no aproveitamento dos vínculos 

culturais e lingüísticos que unen, o noso país coa Lusofonía após aprobar a Lei 

1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos 

coa Lusofonía, coñecida popularmente como Lei Paz-Andrade.  

Non esta foi a primeira ocasión na que o Parlamento de Galiza aprobaba 

unha iniciativa semellante. Xa en 1983 a Cámara acordou por unanimidade 

“solicitar do Goberno español, a celebración dun Tratado, estabelecendo 

relacións culturais entre Galiza e Portugal” fixando, asemade, que o noso país 

“estaría presente como tal no seo da Comisión do estado, que leva adiante as 

pertinentes negociacións”. Porén, malia o consenso xerado arredor da iniciativa 

impulsada polo deputado Camilo Nogueira Román, nunca se efectivizou.  
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O actual Estatuto en vigor, aprobado en 1981, recolle no seu artigo 35.3 a 

posibilidade de que Galiza estabeleza “tratados ou convenios que permitan o 

estabelecemento de relacións culturais cos Estados cos que manteña particulares 

vínculos culturais e lingüísticos”. É evidente que, sen os citar, este precepto 

estatutario refírese aos estados que, comezando por Portugal, posúen trazos 

históricos, culturais, mais por enriba de todo, lingüísticos que os permiten 

identificar e asociar ao noso país.  

Así o recoñece a propia Lei Paz-Andrade na súa exposición de motivos 

cando di: “a lingua propia da Galiza, polo feito de ser intercomprensíbel co 

portugués, outorga unha valiosa vantaxe competitiva á cidadanía galega en 

moitas vertentes, nomeadamente na cultural mais tamén na económica.  

Esas vantaxes e portencialidades que o galego nos brinda na proxección 

internacional do noso pobo e do noso país, materialízanse na oportunidade de nos 

relacionar cos países que compoñen a Lusofonía e, nomeadamente, coa 

Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP).  

Este organismo, fundado en 1996, abrangue na actualidade máis de 200 

millóns de habitantes espallados polos catro continentes. Desde o Brasil a São 

Tomé e Príncipe. Porén, a CPLP non está conformada apenas por países con 

lingua oficial portuguesa. Existe nos seus estatutos a figura de observador na que 

se inclúen aquelas “entidades territoriais dotadas de órganos de administración 

autónomos”. Neste senso, nada impide que Galiza poida acceder á CPLP.  
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O ingreso do noso país neste organismo non é apenas un desexo 

expresado e defendido polo Bloque Nacionalista Galego en diversas ocasións, 

senón tamén unha vontade das entidades promotoras da ILP Paz Andrade que 

permitiría o relacionamento directo de Galiza con algunhas das economías máis 

puxantes, abriría espazos de cooperación político-diplomática, comerciais-

económicos, culturais-lingüísticos, de comunicación social, deporte, ciencia e 

tecnoloxía e un longo etcétera.  

 

Por todo o exposto anteriormente formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galiza a relación que existe actualmente entre 

noso país e a Lusofonía? 

- Ten adoptado algunha medida o Goberno galego para estudar a posíbel 

adhesión de Galiza á CPLP como membro observador asociado? 

- Ten constituído algún órgano ou grupo de traballo para estudar a 

posibilidade de admisión do noso país e as oportunidades e fortalezas de que así 

sexa? 

- Ten desenvolvido algún contacto político e/ou diplomático para explorar 

a posíbel solicitude e as repercusións que esta tería así como as condicións que 

Galiza debería cumprir para o facer con éxito? 
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- De non ser así, pensa facelo? 

 

Santiago de Compostela, 19 de setembro 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 19/09/2018 11:27:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/09/2018 11:27:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/09/2018 11:27:56 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 19/09/2018 11:27:58 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/09/2018 11:27:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/09/2018 11:28:01 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galiza ao Goberno español en 

materia ferroviaria para mellorar as comunicacións no sur de Lugo. 

 

O 14 de setembro presentouse publicamente en Monforte a Plataforma en 

defensa do ferrocarril público na comarca de Lemos, unha plataforma ampla e diversa 

composta por distintas organizacións, entidades, asociacións e persoas a título 

individual cuxo obxectivo é a defensa do ferrocarril público na comarca de Lemos.  

Desde esta entidade denuncian que o ferrocarril supuxo historicamente para a 

vila de Monforte un motor de desenvolvemento económico e social moi importante 

desde a súa chegada a finais do século XIX. Porén, nas últimas décadas o progresivo 

desmantelamento dos servizos, os recortes de persoal, a falta de mantemento das 

infraestruturas e o material rodante… converteron o que noutrora fora un factor 

fundamental para o desenvolvemento social e económico da comarca, nun medio de 

transporte cada vez menos competitivo. 

A realidade que atinxe a comarca de Lemos non é exclusiva senón que se repite 

e moitas localidades e comarcas do país, especialmente na provincia de Lugo.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos defendido en moitas ocasións o 

papel fundamental do tren na vertebración social e territorial de Galiza así como no seu 

desenvolvemento económico, razón pola temos reclamado, dentro e fóra do Parlamento 
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de Galiza, medidas concretas e investimentos suficientes para modernizar o sistema 

ferroviario interior do noso país e a súa conexión con Portugal e a Meseta. E 

continuamos a facelo.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galiza o estado actual do sistema ferroviario galego? 

- E no referido ao estado das liñas, servizos e frecuencias en Lugo e Ourense? 

- Ten constancia o Goberno galego da creación da Plataforma en defensa do 

ferrocarril público da comarca de Lemos? 

- En caso afirmativo, como valora as demandas feitas públicas por este 

colectivo? 

- Que actuacións ten desenvolvido e / ou prevé adoptar a Xunta de Galiza para 

mellorar e modernizar os servizos ferroviarios en Lugo e Ourense? 

- E as conexións do interior co Eixo atlántico? 

 

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/09/2018 12:10:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/09/2018 12:10:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/09/2018 12:10:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/09/2018 12:10:20 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/09/2018 12:10:21 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/09/2018 12:10:22 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

De todas e todos é ben coñecida a Historia da Fortaleza-pazo da Acrópole de 

Monterrei. É unha das máis grandes, significativas e mellor conservadas de 

Galicia. Consta no catálogo de  Monumentos do patrimonio histórico de España.   

Nel imprimiuse o primeiro Incunable de Galicia, O Misal Auriense de Monterrei  

(1494). Está considerada monumento Nacional,  é BIC dende 1931, e goza da 

máxima protección. Fundado no século XII, o edificio converteuse en hotel 

debido a unha decisión da Xunta, desoíndo o rexeitamento do Consello da 

Cultura Galega, Usos do castelo de Monterrei.  "Cremos que debe revisarse o 

destino para un uso hoteleiro dunha parte do actual edificio do Castelo dado que 

xa existe un edificio destinado a este uso a 400 metros do mesmo e que ten 

problemas de sostemento". Era unha das conclusións do informe de outubro de  

2014.  Ademais de cuestionar o proxecto hoteleiro defendido polo Goberno 

galego, pediu un "proceso de reflexión consensuado cos axentes implicados", 

entre eles a veciñanza do lugar. 

Pertenceu á Casa de Aba, quen o cedeu ao Ministerio de Cultura para uso 

público. Pero o 28 de maio de 2015  o Castelo de Monterrei fíxose unha cesión 

gratuíta (pola Xunta de Galicia) a Paradores de Turismo S.A. por un tempo de 75 

anos para a explotación hoteleira, entre as protestas das Plataforma de defensa do 

Castelo de Monterrei e outras entidades.  
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Nela investíronse moitos cartos públicos. Desde os anos 60, máis de catro 

millóns de euros. Desde os anos 90 máis de tres millóns e medio e moito máis xa 

entrados no século XXI. Moitos investimentos realizáronse grazas aos fondos 

FEDER que non se conceden precisamente para reformar as instalacións e 

despois deixar de ter un uso público. 

A comezos deste ano 2018 o parador pechou as súas portas e comezaron as obras 

da calzada, que ten un importante valor patrimonial tamén e que conecta co 

propio Castelo. Pese ás demandas a propia empresa non concretou as causas, 

duración e motivos do peche do Castelo. 

O TSXG considerou ilegais as obras e o Tribunal Supremo ratificou no mes de 

xuño deste ano unha sentenza precedente da Audiencia Nacional de 22 de 

febreiro de 2016 na que se estima que non houbo irregularidades. O recurso de 

casación interposto pola Plataforma para a defensa do Castelo de Monterrei 

centrou a motivación no desvío de poder da decisión do Goberno da Xunta de 

ampliar para fins turísticos as condicións de cesión do Castelo realizada polo 

Goberno central, que foi desestimada. A decisión do Supremo ratificou esta 

valoración da Audiencia Nacional e condenou aos recorrentes a pagar as costas, 

xa que non se acreditou que a actuación que se impugnaba, a ampliación 

perseguira unha finalidade diferente. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes 

preguntas: 

 

1.ª) -Ten pensado o Goberno galego permitir o uso turístico, cultural e artístico 

da Fortaleza do Castelo de Monterrei para xeracións futuras? 
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2.ª) -Como  vai poñer en valor a Fortaleza do Castelo de Monterrei, garantindo e 

preservando a mesma, segundo o disposto na Lei de Patrimonio cultural de 

Galicia?  

 Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018. 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luca Chao Pérez 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 19/09/2018 14:06:11 

 

Luca Chao Pérez na data 19/09/2018 14:06:18 
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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 escrita. 

 
O presidente Feijóo reiterou en múltiples ocasións o seu compromiso de 

continuar o proxecto da construción  do Museo da Romanización de Galicia -

un proxecto que ven xa do goberno Fraga-, na cidade de Lugo, rehabilitando 

para elo o Cuartel de San Fernando. Un proxecto que tamén foi ratificado  

polo Parlamento de Galicia en 2009 ao aprobar por unanimidade o vinte dous 

de maio unha proposición non de lei do Grupo Socialista que instaba a 

realizar este museo.  

 

O cuartel de San Fernando, declarado BIC en 2009, foi mercado polo 

concello de Lugo ao Ministerio de Defensa por un importe de 2,4 millóns de 

euros e cedido á Xunta de Galicia para construír este Museo en 2010.  

 

Por elo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 

convocou un concurso de ideas, que adxudicou en agosto de 2010, para 

rehabilitar o dito cuartel co fin de convertelo nun museo, rematándose dous 

anos máis tarde o proxecto básico e de execución, e investindo uns 400.000 

euros, segundo os cálculos da Consellería, nestas acción e actividades 

arqueolóxicas dentro do edificio.  

 

A pesar de que a Xunta de Galicia non fixo nada dende 2012 en relación con 

este proxecto, demandado por toda a cidadanía lucense e tamén polo PP do 

Concello de Lugo, tanto a Consellería de Cultura como o presidente, 

mantiveron sempre que tiñan vontade de poñelo en práctica e que sufría un 

atraso debido ás condicións económicas. 

 

Pasados seis anos dende o remate do proxecto básico, e cunhas condicións 

económicas que o PP non deixa de definir como boas, cremos que xa chegou 

a hora de que a Xunta de Galicia asuma seriamente o proxecto de crear o 

Museo da Romanización de Galicia e comece a dar os pasos necesarios. 

 
 

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

formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 
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1. Segue mantendo a Xunta de Galicia o compromiso manifestado en 

múltiples ocasións de poñer en marcha o Museo da Romanización de 

Galicia no cuartel de San Fernando de Lugo? 

 

 

2. Cales son as previsións para a realización deste museo? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 14:12:59 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/09/2018 14:13:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez e José Manuel 

Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

socialistas de Galicia, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

 

O 10 de outubro de 2017, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de 

Municipios e Provincias (Fegamp) asinaron un protocolo de actuación para 

fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación 

da iniciativa “Concellos Doing Business Galicia”.  

 

 

O dito protocolo establece na súa exposición de motivos, no punto terceiro. “Que 

concorren na sinatura deste protocolo razóns de interese público xa que a Xunta 

de Galicia considera necesario impulsar medidas que favorezan e fomenten a 

implantación de empresas no territorio galego. Con ese obxectivo, resulta 

determinante o establecemento de determinados incentivos para consolidar a 

decisión das empresas de implantación ou non en territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia. A tal fin poñerase en funcionamento a iniciativa 

“Concellos Doing Bussiness Galicia”, e nas cláusulas, segunda e terceira, 

establece as medidas que deben adoptar os concellos galegos para poder 

participar na dita iniciativa e os compromisos que adoptará a Xunta de Galicia 

cara estes concellos, respectivamente. 

 

 

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

 

 

1ª) Cales son os concellos que se adheriron a esta iniciativa? 

 

 

2ª) Cantos e cales foron os concellos dos adheridos a esta iniciativa que tiveron 

unha discriminación positiva nas convocatorias de subvencións destinadas a 

investimentos e gastos nos eidos industrial, do emprego e do emprendemento? 

 

 

3ª) Cantos e cales son os concellos galegos que integraron o seu solo industrial 

no Observatorio de Solo Empresarial creado pola Xunta de Galicia?  
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4ª) Cantas empresas e emprendedores se teñen dirixido ao Observatorio de Solo 

Empresarial creado pola Xunta de Galicia, e cantas desas empresas ou 

emprendedores se teñen implantado nalgún dos concellos adheridos? 

 

 

5ª) En que fase se encontra a creación da marca territorial asociada á Oficina 

Doing Business establecida no punto 3 da cláusula terceira? 

 

 

6ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia dos resultados acadados por esta 

iniciativa despois dun ano da súa implantación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/09/2018 16:45:34 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/09/2018 16:45:42 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 19/09/2018 16:45:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e 

Concepción Burgo López, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mes a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 
 

Dende hai máis dunha década o Goberno galego viña prometendo un 

IES para o concello de Soutomaior, mais sen orzamento ata que en 

agosto de 2015 o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria presentaba os planos e dicía que “a Xunta de Galicia 

volverá facer un importante investimento público de preto de 5 millóns 

de euros”.  Ao día seguinte, curiosamente, Mariano Rajoy e todo o PP 

acudiron ao castelo de Soutomaior para presentar o seu curso político. 

Prometeron 3 plantas, unha superficie construída de máis de 4200 

metros cadrados, soportais, pistas, ESO e Bacharelato (mais erraron en 

matemáticas esquecendo aulas, polo que, ante as presións da oposición, 

houbo que reformar o proxecto do IES para que o Bacharelato fose 

unha realidade). 

 

Despois de máis dunha década, o 17 deste mes o presidente da Xunta 

de Galicia inauguraba o IES: son 2.300 metros cadrados, sen teléfono 

nin internet o día da inauguración, sen soportais (porque non hai onde 

resgardarse na entrada ou saída), sen patio cuberto (polo que os 

alumnos van ter que pasar os recreos nos corredores ou na biblioteca), 

cunha soa pista (para fútbol e baloncesto) e cun comedor que non existe 

(pois o que hai é unha cafetería con 24 prazas e capacidade para cociñar 

para 30).  É dicir, un IES moderno, acorde coa UE, afastado do centro 

de Arcade e de Soutomaior e rodeado de monte. Un IES que non se 

parece moito ao prometido. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Pode explicar o Goberno galego onde están os case 2 000 metros 

cadrados de terreo que se prometera para o IES de Soutomaior? 
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2. Vai dotar o Goberno galego ao centro dun patio cuberto nalgún 

momento? 

3. Están arranxados os servizos de telefonía  e internet? 

4. Ten previsto o Goberno que haxa un servizo comedor? 

5. Ten previsto que haxa outra pista deportiva? 

6. O Goberno considera que despois de dúas décadas ese é o IES 

que merece o concello do Soutomaior, un dos concellos que máis 

medra en Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Concepción Burgo López 

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

 

  

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/09/2018 17:47:13 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/09/2018 17:47:21 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 17:47:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco 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 escrita. 

 

 

Con data do pasado 20 de agosto de 2018 publicouse na Plataforma de contratos 

públicos de Galicia  a licitación da Axencia de Turismo de Galicia para a contratación 

do “Servizo de apoio técnico para o seguimento da estratexia de Turismo de Galicia 

2020 e demais plans postos en marcha por Turismo de Galicia”, mediante procedemento 

aberto simplificado. 

 

 

Conforme ao prego de prescricións técnicas, o obxecto deste contrato é a execución, por 

unha parte, das actuacións de seguimento establecidas nos plans postos en marcha por 

Turismo de Galicia e, por outra, o seguimento da execución das actuacións e o 

cumprimento dos indicadores, tanto de execución como de realización ou de impacto, 

incluíndo o da execución orzamentaria. 

 

 

Concretamente, este apoio técnico licítase para o seguimento dos seguintes plans de 

Turismo de Galicia: 

 

 

- Estratexia do Turismo de Galicia 2020. 

- Plan director e Plan estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia 2015-2021. 

- Pan de accesibilidade turística de Galicia e do Camiño de Santiago 2016-2019. 

- Plan de turismo de saúde e termal de Galicia 2017-2019. 

- Plan enogastronómico 2018-2022. 

- Plan de turismo rural 2018-2022. 

- Plan de turismo termal. 

 

 

O prazo de execución do contrato será ata finais de 2021, cun importe por anualidade de 

12.000 euros, a razón de 8,77 euros hora/titulado superior e de 7,80 por analista. 

 

 

Entre os criterios de adxudicación, a memoria técnica (non avaliable mediante fórmula) 

poderá acadar 45 puntos, sen que se desagregue en tramos puntuables este criterio; a 

oferta económica poderá acadar ata 49 puntos mediante a correspondente fórmula. 
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A Axencia de Turismo de Galicia xustifica a necesidade desta contratación de servizos 

porque as labores que comprende “...implican unha importante carga de traballo 

adicional e os traballos son de carácter específico, que ademais inclúen tanto a relación 

co sector privado e profesionais do turismo como a nivel interno, todo o cal impide 

desenvolvelo con medios propios, polo que se fai necesario contratar o servizo.” 

 

 

Polo que visto o obxecto e condicións desta licitación, os deputados e a deputada que 

asinan solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª)  Máis alá da simple xustificación referida, considera o Goberno galego defendible 

que a Axencia de Turismo de Galicia externalice  todo o seguimento e control de 

indicadores dos principais plans estratéxicos do Turismo de Galicia? 

 

 

2ª)  Cales son os indicadores de xestión da Axencia de Turismo de Galicia? 

 

 

3ª)  Considera realmente razoables o Goberno galego as condicións de prestación de 

servizos que impón esta licitación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/09/2018 11:31:44 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 20/09/2018 11:31:56 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/09/2018 11:32:05 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/09/2018 11:32:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Pierres 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 escrita. 

 

 

Hai varios anos púxose en marcha desde a Xunta de Galicia o servizo de 

transporte público para persoas viaxeiras baixo a denominación do “transporte a 

demanda”, sendo a súa efectividade para Galicia moi baixa. 

 

 

Se na normativa, obxectivos e literatura na planificación sobre o transporte 

regular de competencia autonómica, se establece unha aposta pola implantación 

de tales servizos a demanda, o certo é que os logros acadados son insignificantes.  

 

 

Segundo a propia Xunta de Galicia, “desde o 22 de decembro de 2017 ata finais 

de xullo de 2018, recibíronse 1.662 chamadas”. Pero non dá a coñecer o dato 

realmente válido, que sería cantas desas chamadas tiveron a súa correspondencia 

cun servizo efectivamente prestado.  

 

 

Aínda así, soamente o total de persoas viaxeiras sobre a base dos novos contratos 

realizados para o transporte regular en igual período (de sete meses) é da orde de 

1.500.000 persoas, polo que os servizos de transporte a demanda representarían, 

incluso no caso de terse prestado todos os demandados,  o 0,1 % soamente, unha 

porcentaxe insignificante. 

 

 

O dato contrasta igualmente cos servizos de transporte á demanda levados a cabo 

noutras comunidades autónomas, nomeadamente en Castela – León, tamén cunha 

gran poboación no rural, onde foron máis de 51.000 as persoas beneficiarias 

destes servizos de transporte a demanda durante o ano 2017. 

 

 

Os anuncios da Xunta de Galicia parecen pois corresponder máis a unha 

estratexia propagandística que á verdadeira prestación dun servizo eficaz; o certo 

é que existe unha auténtica desatención de moitas áreas territoriais o que supón 

que se deixa sen resposta e solución a auténtica mellora dos servizos de 

transporte de competencia autonómica en moitas das áreas territoriais galegas. 
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Por todo o anterior o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Considera o Goberno galego  que os servizos de transporte a demanda teñen 

garantido a mobilidade das zonas rurais máis desatendidas?  

 

 

2ª) Cal é a media mensual efectiva de servizos prestados a través do denominado 

transporte a demanda? 

 

 

3ª) Que porcentaxe representa respecto ás chamadas realizadas? 

 

 

4ª) Existe algunha área ou concello no que teñen algunha relevancia, se for o 

caso, cales? 

 

 

5ª) Cales son as previsións que para o futuro manexa o Goberno autonómico ao 

respecto? 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/09/2018 11:38:16 
 

María Luisa Pierres López na data 20/09/2018 11:38:25 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estevez, Antón Sanchez García e Luís Villares Naveira, 

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

157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, sobre a exclusión do persoal do SPDCIF dos cursos que oferta 

a AGASP. 

 

A Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) oferta este ano diversas 

accións formativas: 

O curso “Operacións de Extinción de Incendios Forestais” (detalles do curso: 

https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182274), cos obxectivos, segundo consta 

na web de preparar a intervención en incendios forestais, verificando o estado e 

operatividade dos medios materiais necesarios para o seu control e extinción e 

aplicar correctamente os protocolos de comunicación no seo dun operativo 

coordinado de intervención, organizar o traslado por terra do equipo a distintas 

localizacións de incendios forestais, situando os vehículos con seguridade e 

precisión e definindo as tarefas do equipo durante a intervención, segundo o plan 

de ataque definido, preparar o helitransporte ao lugar do incendio e traballo con 

medios aéreos, supervisando as manobras de embarque e desembarque dos 

recursos humanos e materiais e a aplicación dos protocolos de coordinación e 

comunicación no desenvolvemento da intervención cos devanditos medios e 

realizar a intervención operativa in situ en incendios forestais, coordinando a 

actuación do equipo de intervención e aplicando as técnicas de extinción 

definidas e valorando as necesidades derivadas da evolución do incendio. 

O curso “Actuacións en sucesos por fenómenos naturais: vendavais, inundacións 

e riadas...”, (detalles do curso: https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182275) 
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cos obxectivos, segundo consta na web de realizar a preparación, posta en 

funcionamento e mantemento básico dos equipos e ferramentas empregados nas 

intervencións por fenómenos naturais, comprobar o seu correcto funcionamento e 

operatividade, segundo normas de seguridade, executar tarefas técnicas de apoio 

á poboación en situacións de risco para as persoas, os bens ou o medio, derivadas 

de tormentas torrenciais, avenidas ou outras derivadas do ámbito acuático 

descontrolado, cos medios ao seu alcance e os apoios externos apropiados, 

verificando o cumprimento das normas de seguridade aplicadas sobre persoas 

afectadas e intervintes e intervir operativamente en estruturas colapsadas, 

parcialmente colapsadas ou con elementos en risco de caída, así como en 

afundimentos do terreo, avaliar os danos producidos e os riscos potenciais no 

transcurso da intervención, definindo os protocolos de intervención e seguridade 

e aplicar as técnicas de intervención con precisión.     

O curso “Interface urbano Forestal” (detalles do curso: 

https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182278) cos contidos, segundo consta na 

web, relativos a nocións de comportamento do lume segundo Camphell, normas 

de seguridade e protocolo OCELA, comunicacións e posto de mando, prácticas 

de medio de extinción e liñas de defensa, prácticas de motobombas e de 

mantemento, rozadora e motoserras.   

  O curso “Achiques, rescate en ascensores e maquinarias, accesos, persoas con 

enfermidade mental e suicidas, rescate de animais e corte de subministracións” 

(detalles do curso: https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182277), cos 

obxectivos, segundo consta na web, de aplicar técnicas axeitadas para efectuar as 

operacións no menor tempo posible e coas maiores garantías de seguridade, 

realizar o rescate de persoas atrapadas en ascensores, elevadores e maquinarias 

pesadas, identificando as tipoloxías, as técnicas e os procedementos eficientes e 

eficaces para a evacuación das persoas afectadas ou vítimas do suceso e intervir 

operativamente para a evacuación en emerxencia en instalacións de enerxía en 
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edificios, vía pública ou ámbito interurbano, solicitando información sobre as 

características e medidas de seguridade da instalación, aplicando as técnicas e 

procedementos con seguridade e verificando a rehabilitación das condicións 

normais de funcionamento da instalación.    

O curso “Rescates en medios de transporte e en medios acuáticos” (detalles do 

curso: https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182273) cos obxectivos, segundo 

consta na web, de efectuar operacións de rescate en accidentes de tráfico e outros 

medios de transporte, aplicando as técnicas e os procedementos de traballo 

adecuados para liberar ás persoas atrapadas en vehículos, evitando riscos para as 

vítimas e os intervintes e realizar operacións de salvamento de persoas e rescate 

de obxectos para prevención de riscos no medio acuático, aplicando métodos de 

busca e técnicas de reflote e rescate.    

O curso “Apeos, apuntalamentos e saneamentos” (detalles do curso: 

https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182276), cos obxectivos, segundo consta 

na web, de establecer a dotación humana e os medios técnicos necesarios para 

efectuar os distintos tipos de apuntalamentos, reforzo de emerxencias en 

edificacións, executar as operacións de apuntalamento e reforzos de emerxencia, 

utilizando os elementos, útiles e ferramentas axeitados para cada caso, establecer   

a dotación humana e os medios técnicos necesarios para executar operacións de 

emerxencia ante lesións e colapsos na edificación: saneamento, limpeza, 

demolición, de elementos danados, desentullo e esteamento en edificios 

colapsados, executar as operacións de emerxencia ante lesións e colapsos na 

edificación, utilizando os elementos, útiles e ferramentas axeitadas para cada 

caso.  

O curso “Operacións de salvamento en altura e en espazos confinados”, (detalles 

do curso: https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/182272. Máis información: 

DOG 176 de 14 de setembro de 2018), cos obxectivos, segundo consta na web de 

realizar operacións de rescate e salvamento en altura, utilizando os materiais, as 
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técnicas e as medidas de autoprotección adecuadas para salvar vidas, en 

diferentes tipos de sucesos e realizar operacións de rescate de persoas atrapadas 

en espazos confinados, aplicando as técnicas e procedementos, segundo zona de 

intervención e verificando as condicións de seguridade das persoas afectadas e 

intervenientes.   

Nas citadas accións formativas, contémplanse como destinatarios específicos 

Bombeiros dos Parques Municipais, Bombeiros dos Parques de Consorcios, 

Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) e servizos municipais de 

Protección Civil e Emerxencias.   

Os bombeiros do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais 

(SPDCIF), non se inclúen entre os destinatarios específicos destes cursos, o que 

amosa novamente o desprezo que a Xunta de Galicia mantén cara o persoal deste 

servizo en canto á formación se refire, excluíndoos, por razóns xa non só 

inexplicables e inxustas senón mesmo ilegais.  

Aos bombeiros forestais do SPDCIF, pertencentes á familia profesional de 

Seguridade e Medio Ambiente, correspóndenlles as seguintes unidades de 

competencia: Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, 

mantemento de infraestruturas e informar á poboación, executar operacións de 

extinción de incendios forestais, apoiar en continxencias no medio natural e rural 

e asistir como primeiro intervinte no caso de accidente nas emerxencias.  

Toda esta familia profesional ten unha competencia xeral que é a de realizar 

labores de prevención, detección e extinción de incendios forestais, informar á 

poboación sobre os mesmos e apoiar continxencias no medio natural e rural.    

Alén da familia profesional, estas competencias dos bombeiros forestais do 

SPDCIF, como servizo de emerxencias, recóllense tanto no V Convenio 

colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia (vixente actualmente), 

onde se reflicten no acordo de condicións especiais do SPDCIF, indicando que 
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terá consideración de servizo preventivo, ademais de emerxencias, como na Lei 

de Protección Civil do estado (Lei 17/2015 do 9 de xullo, do Sistema Nacional de 

Protección Civil), onde indica que terán a consideración de servizos públicos de 

intervención e asistencia en emerxencias de protección civil os Servizos Técnicos 

de Protección Civil e Emerxencias de tódalas Administracións Públicas, os 

Servizos de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento, e de Prevención e 

Extinción de Incendios Forestais, as Forzas e Corpos de Seguridade, os Servizos 

de Atención Sanitaria de Emerxencia, as Forzas Armadas e, especificamente, a 

Unidade Militar de Emerxencias, os órganos competentes de coordinación de 

emerxencias das Comunidades Autónomas, os Técnicos Forestais e os Axentes 

Ambientais, os Servizos de Rescate, os equipos multidisciplinares de 

identificación de vítimas, as persoas de contacto coas vítimas e os seus 

familiares, e todos aqueles que dependendo das Administracións Públicas teñan 

este fin.        

Nesa mesma normativa establecese que os poderes públicos promoverán a 

formación e o desenvolvemento da competencia técnica do persoal do Sistema 

Nacional de Protección Civil, entre o que se inclúe ao SPDCIF.  

A formación do persoal do SPDCIF inclúese tamén no PLADIGA, e 

recentemente, na Recomendación nº 94 do Ditame da Comisión de Estudo sobre 

os incendios forestais, aprobada en sede parlamentar, na cal se recolle a 

realización dun plan de formación ordenado e acorde.    

É dunha gran importancia a formación continua e a reciclaxe profesional do 

persoal do SPDCIF, con especial atención á problemática das multiemerxencias e 

os novos tipos de incendios, pois con elo garántese unha mellor eficacia e 

seguridade, tanto para o propio persoal como para a cidadanía en xeral, tal e 

como recomenda a “Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da 

seguridade cidadá” no seu preámbulo.    

121872



 
 

 

 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1. En que criterios se basea a exclusión dos bombeiros forestais do SPDCIF 

destas accións formativas?.  

2. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar a Resolución do DOG para 

incluír tamén aos bombeiros forestais do SPDCIF como destinatarios 

destes cursos da AGASP?. 

3. Ten pensado a Xunta de Galicia establecer un plan de formación 

consensuado co servizo e acorde ás competencias, características, 

necesidades e demandas etc. do persoal do SPDCIF, en cumprimento do 

establecido na lexislación e do aprobado en sede parlamentar no ditame da 

Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal e 

do Plan forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 

2006 e especialmente, a extraordinaria vaga de lumes que acaba de sufrir 

Galicia en outubro de 2017?.  

 

Santiago de Compostela a 20 de setembro de 2018 

   Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

    Antón Sánchez García 

    Luís Villares Naveira 

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

 

David Rodríguez Estévez na data 20/09/2018 12:56:30 

 

Antón Sánchez García na data 20/09/2018 12:56:43 

 

Luis Villares Naveira na data 20/09/2018 12:57:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

A empresa General de Servicios y Contratas Reunidas, S.A. (GESCOR) presta o 

servizo de comedor escolar en distintos centros da Comunidade Autónoma, en 

virtude da adxudicación da xestión de comedores escolares da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

 

A historia da prestación do servizo por parte desta empresa presenta 

incumprimentos por distintos motivos que teñen sido obxecto de imposición de 

penalidades por parte do órgano contratante, conforme ao procedemento 

establecido ao efecto. 

 

 

A última destas irregularidades é a prestación incorrecta ou mesmo a non 

prestación do servizo no IES Basanta Silva de Vilalba, coa correspondente 

afectación no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, que levan nesta data 

dous días sen poder subministrar a comida aos escolares polo desabastecemento 

por parte de GESCOR dos produtos necesarios para elaboración das comidas. 

 

 

A situación foise (e vaise) resolvendo pola profesionalidade e implicación, tanto 

das persoas encargadas da elaboración das comidas, empregando recursos 

urxentes, como dos equipos directivos dos centros, arbitrando medidas 

improvisadas. 

 

 

Ante esta situación que se vén repetindo, o deputado e a deputada que asinan 

solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que medidas pensa adoptar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria coa empresa General de Servicios y Contratas Reunidas S.A. 

(GESCOR) como consecuencia da non prestación de servizo á que se fai 

referencia? 
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2ª) Considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

que as continuas incidencias que se dan con esta empresa acreditan a adopción de 

medidas adicionais á imposición de penalidades económicas? 

 

 

3ª) Considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

que a prestación do servizo de comedor escolar se garante adecuadamente con 

empresas que presentan un largo historial de incidencias nesa prestación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/09/2018 13:10:16 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 20/09/2018 13:10:24 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, relativa á protección da Serra do Galiñeiro. 

 

A Serra do Galiñeiro esténdese dende o Macizo do Galiñeiro, entre os concellos 

de Vigo, Mos, O Porriño e Gondomar, seguindo unha dirección N-S cara ao Monte 

Aloia en Tui, con alturas que superan os 700 metros sobre o nivel do mar. Trátase dun 

macizo pétreo singular, de orixe granítico e orixinado polos intensos movementos 

continentais de hai 400 a 240 millóns de anos. Un verdadeiro paraíso rochoso e un 

emblema paisaxístico do Sur de Pontevedra, cunha silueta peculiar que o caracteriza, e 

que é visible desde moitos puntos da contorna a moitos quilómetros de distancia. 

A cidadanía, amais de facer un uso responsábel da zona, entende e comparte a 

necesidade de conservación da Serra do Galiñeiro. Así, xa no ano 2010 multitude de 

colectivos sociais (veciñais, culturais, ecoloxistas, comunidades de montes, deportivos, 

etc.) adheríronse ao Manifesto pola defensa da Serra do Galiñeiro para preservar os seus 

valores paisaxísticos, arqueolóxicos, etnográficos, sociais e ecolóxicos; opoñéndose 

expresamente ás explotacións industriais e non renovables, expresamente contra a 

construción do Parque Eólico, reclamando unha maior protección legal (dentro das 

categorías previstas na Lei de Conservación da Natureza) para este espazo, como pode 

ser a ampliación do Parque Natural do Monte Aloia a todo o cordal da Serra do 

Galiñeiro. Medida esta que foi solicitada no seu momento pola Comunidade de Montes 
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de Vincios e iniciado o seu estudo para tramitación no ano 2008, polo goberno da Xunta 

de Galiza.  

Nesta mesma liña, os plenos municipais da maior parte dos concellos da bisbarra 

teñen aprobadas mocións en apoio da conservación e protección da Serra. Ademais, por 

parte do BNG presentamos en novembro de 2012 alegacións ante a xefatura territorial 

de Pontevedra da Consellaría de Economía e Industria contra da instalación dun parque 

eólico na Serra do Galiñeiro, así como esiximos mediante mocións nos concellos e 

iniciativas no Parlamento Galego, que se declarase área protexida e a súa incorporación 

ao Parque Natural do Aloia. 

Con estes antecedentes é de lamentar que no mes de xullo deste ano, 

representantes dun grupo saudí (Alfanar Group) asociado coa empresa madrileña 

Capital Energy, mantiveran xuntanzas con algúns concellos da serra para ver de 

impulsar outra vez o proxecto do citado Parque Eólico. 

Todo isto por mor dun Goberno da Xunta inoperante que non foi quen de dotar á 

Serra do Galiñeiro da protección legal demandada ao longo destes anos, a pesar que en 

2013 anunciou a súa decisión de ampliar a súa protección como “espazo natural local” 

toda vez que descartaba a súa integración no Parque Natural do Monte Aloia, feito este 

que impediría o desenvolvemento de calquera proxecto deste tipo na serra. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

-A Xunta de Galiza é coñecedora do interese da empresa Alfanar Group ou 

doutras empresas de instalar un parque eólico na Serra do Galiñeiro? 
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-En caso afirmativo, que medidas pensa adoptar o Goberno Galego para garantir 

a protección da Serra do Galiñeiro mais alá da declaración de “espazo natural local”? 

-Contempla o Goberno Galego a posibilidade de reconsiderar a inclusión da 

Serra do Galiñeiro dentro do Parque Natural do Monte Aloia? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/09/2018 13:20:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/09/2018 13:20:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/09/2018 13:20:49 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 20/09/2018 13:20:51 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/09/2018 13:20:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/09/2018 13:20:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

A lei 3/1983 de normalización lingüística establece no seu artigo 7 o dereito de 

uso do galego na administración de xustiza, a validez das actuacións xudiciais e o 

dereito de notificación na lingua oficial que se elixa. Asemade, determina que a Xunta 

de Galiza debe promover a progresiva normalización da lingua galega na administración 

de xustiza. 

Xa pasaron 35 anos desde a aprobación da Lei de normalización lingüística e o 

galego segue a ter unha presenza marxinal e absolutamente minoritaria na 

administración de xustiza. Os factores que explican esta situación son diversos, mais hai 

que ter en conta que no estado español segue vixente un marco legal discriminatorio 

para o galego, derivado da Constitución, da Lei Orgánica do Poder Xudicial e da propia 

Lei de Normalización Lingüística. 

Malia a existencia dun marco legal discriminatorio, outros territorios do Estado 

establecéronse plans e medidas que permitiron avances na presenza da lingua propia no 

ámbito da xustiza. No caso de Galiza, no ano 2004 aprobouse o Plan Xeral de 

Normalización do uso do galego, mais os seus resultados foron cativos e os 

incumprimentos notorios. 
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Entre outros aspectos a ter en conta cabe sinalar a baixa porcentaxe de 

resolución xudiciais en galego (por debaixo do 5%), a insuficiente capacitación do 

persoal en canto ao coñecemento do noso idioma ou a inexistencia de programas 

informáticos que favorezan o uso da lingua galega. Así, os programas de xestión interna 

do sistema xurídico impiden na práctica que os soportes documentais dos 

procedementos xudiciais se leven a termo en galego, de forma que quen opte por 

empregar o idioma propio ve multiplicada a súa carga de traballo. 

A maiores, constátanse ineficiencias no funcionamento dos equipos lingüísticos 

da administración de xustiza, que centran o seu traballo en tarefas de corrección e 

tradución de textos deixando de lado as función de dinamización e normalización. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita: 

Como valora o goberno galego a escasa presenza do galego na administración 

de xustiza, cales son as causas destas situación e que medidas prevé levar a cabo para 

incrementar o seu uso como lingua oficial neste ámbito? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/09/2018 14:08:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/09/2018 14:08:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/09/2018 14:08:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/09/2018 14:08:49 

 

Olalla Rodil Fernández na data 20/09/2018 14:08:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/09/2018 14:08:52 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta escrita, relativa á Escola 

Superior de Arte Dramática de Galicia 

 

Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia fórmanse actrices, actores, 

escenógrafas/os, directoras/es de escena, dramaturgas/os e contribúe tamén á 

formación complementaria de traballadoras/es sociais e profesoras/es. Trátase 

dunha institución relevante para o ecosistema cultural e artístico de Galicia. 

Por primeira vez na historia da ESADG desde a súa fundación en setembro de 

2005, non comezaron o curso o 100% de profesorado e alumnado. Fixeron folga 

os días 17,18 e 19 de setembro. 

O curso pasado, 2017/18, perderon  3 postos de profesoras/es. Este curso 

2018/19, outros 3 postos de traballo. O 20% do claustro. Para este curso 

académico a dirección do centro reclamaba tres novas vacantes e a Consellería, 

tras o informe do funcionario da inspección educativa, non só non concedeu 

ningunha, senón que eliminou outras tres adxudicando só 34 interinidades, cando 

en 2014 chegou a contar con 42. Paradoxicamente esta decisión chegou nun 

momento no que, segundo os traballadores, se incrementou considerablemente o 

número de alumnado matriculado nos primeiros cursos. 

 

A Comunidade educativa,  profesorado e alumnado da ESADG, esixe: 

 

- Non aos recortes reiterados de profesoras/es 
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- Equivalencia de condicións laborais acordes coa titulación (O Título 

Superior de Arte Dramática é equivalente ao Título Universitario de 

Grao) 

 

 

A razón é que aínda que a ESADG expida un título equivalente ao Título 

Universitario de Grao, réxese pola normativa de Secundaria. 

Nos estudos superiores, igual que na Universidade, as asignaturas organízanse 

por Créditos Académicos e dentro destes contémplanse as Titorías Docentes, 

imprescindibles para o desenvolvemento óptimo dos exercicios e traballos 

prácticos propios das artes escénicas. No réxime de Secundaria non existen as 

Titorías Docentes, entón ao aplicar esa norma sobran profesoras/es. 

As Escolas Superiores de Arte Dramática, os Conservatorios Superiores de 

Música e os de Danza, funcionan cunhas titulacións equivalentes, para todos os 

efectos ao Título Universitario de Grao, pero cunhas condicións organizativas e 

laborais que se rexen pola normativa de Educación Secundaria. 

Aínda que o nivel de esixencia sexa equivalente ao universitario, o alumnado e o 

profesorado de música e artes escénicas están dentro dun réxime que lles impide 

desenvolver plenamente os obxectivos e competencias que lles son propios. 

Cando saen de España, a súa Titulación Superior pode ser ou non ser convalidada 

fóra, porque a equivalencia ao Título Universitario de Grao só se dá no noso 

territorio, segundo a lei vixente. Unha chapuza en toda regra que perpetúa a 

discriminación e a marxinación cara ás artes escénicas e musicais. 

A normativa de Secundaria resulta, como é lóxico, moi deficiente para que 

funcionen ben os estudos superiores equivalentes ao Título Universitario de 

Grao. 
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O teatro, a danza e a música, que son unha parte moi substantiva da cultura dun 

país, necesitan que haxa equivalencia nas condicións organizativas e laborais 

acordes coa titulación superior que se imparte neste centro. Así de sinxelo. 

Pérdense postos de traballo precisamente porque non se atende a esa necesaria 

equivalencia.  Estes estudos teñen a condición de estudos técnicos superiores, 

equiparables legalmente aos graos e posgraos, pero non integrados no sistema 

universitario.  Unha simple equiparación que en moitos asuntos (bolsas, 

Erasmus, acceso a outros programas de estudo, dereitos do profesorado...) 

introduce diferenzas fundamentais. 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia ten 

competencias para resolver este grave desequilibrio, que vai en detrimento de 

alumnado e profesorado. Unha Escola Superior de Arte Dramática que queira 

cumprir cos obxectivos que lle son propios e aumentar en calidade non pode 

funcionar ao pé da letra como un Instituto de Secundaria.  Este alumnado xa fixo 

o Bachillerato! 

O artigo 58.7, da LOMCE,  determina que as administracións educativas poderán 

adscribir centros de ensinanzas artísticas superiores mediante convenio  coas 

universidades. 

Polo anterior, preséntanse ás seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

- Consideran congruente aplicar unha norma de Secundaria nos estudos 

superiores de grao, sen ter en conta a especificidade das ensinanzas  

superiores artísticas? 

- Que pensan das condicións organizativas e laborais da Escola de Arte 

Dramática? Non debera rexerse pola normativa  Universitaria?  

- Cren que profesorado e alumnado poden desenvolver plenamente os 

obxectivos e competencias que lles son propios? 
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- Como valoran a discriminación e a marxinación cara ás artes escénicas 

e musicais con respecto a incerteza na convalidación ou non do título 

noutros países? 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

    Luca Chao Pérez 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/09/2018 13:58:43 

 

Luca Chao Pérez na data 20/09/2018 13:58:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é de 

competencia plena da Comunidade Autónoma de Galicia o regulamento e a 

administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e 

especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no 

artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme a alínea primeira do 

seu artigo 81, o desenvolvan, das facultades que lle atribúe ao Estado o número 

30 do punto 1 do artigo 149 da Constitución, e da alta inspección precisa para o 

seu cumprimento e a súa garantía. 

 

 

Recentemente, o presidente do PP, o señor Pablo Casado, adiantou os cinco 

alicerces do proxecto reformista que presentará na próxima Convención Nacional 

do seu partido, entre os que se inclúe que o Estado recupere as competencias en 

Educación se as comunidades non actúan con lealdade nesta materia. 

 

 

Entre outras afirmacións dixo que “Non podemos vivir coa endogamia de que 

unha autonomía seleccione a profesores polo seu idioma porque é apoiar un 

sistema de adoutrinamento que vai en contra do propio futuro dos nosos fillos”. 

Afirmacións como a anterior poñen en cuestión non só a capacidade dos distintos 

gobernos autónomos para xestionar adecuadamente as súas competencias en 

materia de educación si non que, ademais, introducen a lingua propia daquelas 

comunidades autónomas que, como a nosa, a posúen como un elemento de 

ruptura social. 

 

 

Ademais, a Comunidade Autónoma de Galicia introduce o coñecemento da 

lingua galega como un elemento máis no sistema de acceso á función docente, 

como se acredita (por citar a última convocatoria) na Orde do 14 de marzo de 

2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao 

corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de 

escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de 

formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de 

novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de 
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profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e 

mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, que establece que os aspirantes 

deben estar en posesión do Celga IV, validación do certificado de coñecemento 

de lingua galega (Celga 4), curso de perfeccionamento da lingua galega, 

validación do curso de perfeccionamento en lingua galega feita polo órgano 

competente, o título de licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, certificado 

de aptitude ou nivel avanzado da escola oficial de idiomas ou certificado de ter o 

curso de especialización en lingua galega, así como una proba para as persoas 

que non poidan acreditar o coñecemento do galego de acordo co establecido. 

 

 

Como vemos, as declaracións de quen lidera o Partido Popular supoñen unha 

ameaza sen precedentes para as comunidades autónomas no ámbito educativo 

entre outros. 

 

 

Ante esta situación e considerando que o partido político que sustenta ao 

Goberno galego é o mesmo que o do señor Pablo Casado, o deputado e a 

deputada que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Considera o Goberno galego aceptables as declaracións que propoñen a 

recuperación por parte do Estado das competencias en Educación no suposto, 

sempre subxectivo, de falta de lealdade? 

 

 

2ª) Pensa o Goberno galego que as condicións existentes sobre o coñecemento da 

lingua galega nos sistemas de acceso á función docente son prescindibles? 

 

 

3ª) Se a resposta á pregunta anterior é negativa, considera o Goberno galego que 

as ditas condicións supoñen un risco dalgún tipo de adoutrinamento na poboación 

escolar? 

 

 

4ª) Se no é así, pensa tomar algún tipo de iniciativa para defender a necesidade de 

que o profesorado da comunidade autónoma coñeza a lingua galega e, polo tanto, 

corrixir a posición que parece manter o señor Pablo Casado? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/09/2018 16:48:54 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/09/2018 16:49:01 
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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 escrita, sobre as carencias de profesorado e a 

masificación de aulas en centros de ensino públicos da comarca de Compostela. 

 

O curso 2018/2019 comezou con mobilizacións en diversos centros de 

ensino público galegos. A comunidade educativa denuncia o recorte de docentes 

e a masificación de aulas por riba das ratios estabelecidas na lexislación.  

É o caso do IES de Brión, onde o profesorado e a ANPA exixen -cun 

peche indefinido- máis docentes para atender as necesidades do alumnado e 

desenvolver, con calidade, o proxecto educativo do centro.  

Familias e profesorado denuncian a masificación das aulas en 4º da ESO, 

con 61 estudantes e dous grupos; a imposibilidade de pór en andamento grupos 

de reforzo para 3º da ESO, atender a biblioteca e facer fronte ás gardas.  

Malia o aumento de matrícula e a dimisión en bloque da equipa directiva, 

a Xunta negouse a atender as demandas do centro. Tamén se nega no CEIP de 

Roxos (Concello de Compostela) onde rexeitou dotar dun docente máis que 
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permitiría o desdobramento de 6º de Infantil onde contan cunha ratio por aula de 

26 crianzas das cales catro precisan apoio específico.  

De igual maneira se atopa o CEIP Castelao, en Ordes, que reclama máis 

docentes para atender dous grupos de 3 anos con 26 crianzas cada un e outros 

dous de 5 anos en iguais condicións.  

En ambos os dous casos, Roxos e Ordes, a masificación das aulas contradí 

o disposto no artigo 2 do RDL 14/2012 de medidas urxentes de racionalización 

do gasto público no ámbito educativo.  

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

- Vai atender a Xunta de Galiza as demandas da comunidade educativa do 

IES de Brión, o CEIP de Roxos e o CEIP Castelao de Ordes? 

- De non ser así, por que incumpre a Xunta a ratio de alumnado por aula 

que fixa a lei? 

- Pensa o Goberno galego que estas son as condicións nas que se pode 

prestar un ensino de calidade no noso país? 

- Coida aceptábel que desde a Xunta se ofreza á comunidade educativa 

mermar a calidade do proxecto educativo para xustificar o recorte de 

profesorado? 
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- Ten algún plan a Xunta de Galiza para que situacións como as descritas 

non se repitan? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro 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 20/09/2018 16:56:05 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/09/2018 16:56:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/09/2018 16:56:15 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 20/09/2018 16:56:16 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/09/2018 16:56:17 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/09/2018 16:56:19 
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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 escrita, sobre as deficiencias detectadas na prestación do servizo de comedor 

por parte do Grupo GESCOR en múltiples centros de ensino galegos. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento de 

numerosas irregularidades e carencias no servizo de comedor que prestan empresas 

externas en centros de ensino galegos.  

Esta non é primeira ocasión que o noso grupo denuncia situacións semellantes, 

sen ir máis lonxe, no que vai de período de sesións. No mes de setembro formulamos 

unha batería de preguntas ao Secretario Xeral Técnico de Cultura a respecto das 

denuncias feitas por ANPAs da comarca de Bergantiños após ter coñecemento das 

irregularidades que o Grupo GESCOR viña acumulando no servizo de comedor.  

En resposta ao noso grupo, desde a Consellaría informouse das sancións 

impostas á empresa e que ascendían a 17.000 euros no curso 2017/2018.   

Porén, no inicio do curso 2018/2019 soubemos que a empresa deixou, o 18 de 

setembro, sen comida o CEIP Celso Emilio Ferreiro na Silva, en Cerceda, encargado de 

fornecer os menús para 340 estudantes en máis de 5 centros da comarca. Esta situación 

obrigou as equipas directivas a mercar empanadas, pizzas e bocadillos para lles dar de 

xantar ao alumnado.  
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Tamén na provincia de Lugo denunciaron irregularidades diversos centros de 

ensino. No IES Fonmiñá da Pastoriza que elabora tamén a comida para o IES Enrique 

Muruais da Pontenova só conta con materias primas, no intre en que rediximos esta 

iniciativa, para elaborar un prato de comida. A dirección pediu, segundo puido saber o 

Grupo parlamentar do BNG, autorización por escrito á Xefatura Territorial para facer 

compra de alimentos básicos mais aínda non recibiran contestación.  

Da mesma maneira, no IES Basanta Silva de Vilalba levan dous días sen recibir 

nada, alén de non contar con frigorífico e persoal coidador suficiente. Pola súa banda, 

no IES de Becerreá ante a previsión de rematar cos subministros nos vindeiros días 

recibiron indicación da Xefatura Territorial para mercaren pan pola súa conta mentres 

que no CPI Uxío Novoneyra de Pedrafita, nos IES Lamas das Quendas e de Val do 

Asma en Chantada, tamén se detectaron falta de pratos e enxoval desde comezos de 

curso 

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Ten constancia a Xunta de Galiza de todas as irregularidades descritas na 

exposición de motivos desta iniciativa? 

- Que opinión lle merecen todas e cada unha delas tendo en conta que a propia 

Consellaría recoñece ter sancionado economicamente o Grupo GESCOR polas 

deficiencias prestadas no servizo? 

- Pensa a Xunta de Galiza, á luz dos acontecementos descritos e dos denunciados 

polo Grupo parlamentar do BNG en anteriores ocasións, que pode o Grupo GESCOR 
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continuar a manter a concesión do servizo nos comedores de centros de ensino públicos 

galegos? 

- Valora a Xunta de Galiza rescindir o contrato a GESCOR? 

- En caso contrario, que máis ten que acontecer para que así sexa? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro 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 20/09/2018 17:03:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 20/09/2018 17:03:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 20/09/2018 17:03:20 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 20/09/2018 17:03:22 

 

Noa Presas Bergantiños na data 20/09/2018 17:03:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 20/09/2018 17:03:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

O Parlamento de Galicia aprobou o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 no 

mes de maio de 2016, cuxo obxectivo xeral é “Impulsar o crecemento económico 

de Galicia partindo dun modelo baseado na innovación e o capital humano, que 

colabore para acadar unha Galicia moderna e cohesionada social e 

territorialmente, e que permita diminuír o desemprego, aumentar a 

produtividade e a renda dos galegos e das galegas colaborando a retomar a 

senda do crecemento demográfico”, e para o cumprimento do dito obxectivo 

xeral establecéronse dez obxectivos medibles para a súa consecución, sendo o 

obxectivo 9º Implantar un paquete de medidas para acadar revitalizar 

demograficamente o noso territorio, achegándonos a 1,59 fillos por muller.  

 

 

A propia Xunta de Galicia no Plan anual normativo presentado para este ano 

2018 contempla a aprobación dun “Proxecto de lei de impulso demográfico” por 

parte da Consellería de Política Social. 

 

 

Os últimos indicadores publicados polo Instituto Nacional de Estatística sobre 

natalidade e fecundidade para o ano 2017, colocan a Galicia nun -3,4 % na taxa 

anual de número de nacementos respecto do ano anterior, cunha taxa bruta de 

mortalidade dun 11,8 % (un incremento do 0,6 % respecto do ano anterior), e cun 

saldo vexetativo de -13.522 persoas, o que representa o peor dato de todas as 

CCAA. 

 

 

Se miramos o indicador conxuntural de fecundidade o resultado tamén sitúa 

Galicia nun dos peores resultados, sendo a terceira empezando pola cola, cun 

1,12 o número medio de fillos por muller. 

 

 

Á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación ás seguintes preguntas: 
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1ª) Que valoración fai o Goberno galego destes datos? 

 

 

2ª) Considera o Goberno galego que estes datos se corresponden co obxectivo 

noveno expresado no Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020? 

 

 

3ª) Cal é o paquete de medidas que vai implantar o Goberno da Xunta de Galicia 

para acadar a revitalización demográfica do noso territorio?  

 

 

4ª) Desde a aprobación do Plan estratéxico de Galicia ata hoxe, cal é o resultado 

acadado da implantación destas medidas? 

 

 

5ª) Cando vai presentar o Goberno galego o Proxecto de lei de impulso 

demográfico por parte da Consellería de Política Social? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/09/2018 17:30:34 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/09/2018 17:30:41 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda e Luís 

Villares Naveira deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

 

 

Con motivo do inicio de curso escolar en Secundaria, tivemos noticia de 

incidencias no servizo de comedor escolar en comedores da provincia de Lugo 

xestionados polo Grupo GESCOR. 

 

No IES Basanta Silva de Vilalba, o pasado 18 de setembro, foi o persoal do 

servizo o que tivo que improvisar para garantir o xantar, mercando as 

traballadoras os alimentos; o día 19, o alumnado xantou a base de bocadillo, 

véndose afectados medio centro de alumnos e alumnas. 

 

Dende o Sindicato Labrego Galego trasladan tamén incidencias no inicio de 

curso no IES Fonmiñá (A Pastoriza), no IES Enrique Muruais (A Pontenova) ou 

no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, en Lugo, co comedor desabastecido. O 

mesmo martes día 18 de setembro viviuse unha situación similar de 

desabastecemento no colexio Bergantiños en Carballo.  

 

O 24 de maio de 2017 publicáronse os pregos de contratación, en 24 lotes, para a 

xestión de 109 comedores escolares para o curso 2017-2018, podéndose 

prorrogar para o presente curso. O Grupo GESCOR acadou a xestión de 7 dos 

lotes, entre os cales se atopan centros da provincia de Lugo.  
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O Grupo GESCOR xa foi obxecto de outras denuncias similares no resto de 

Galiza, entre as cales se atopan a falta de pago de nóminas ao persoal do 

comedor, débedas a provedores e deficiencias na xestión do comedor, tanto no 

cobro a persoas usuarias como na falta de menús adaptados ou falta de material 

para prestar o servizo. A empresa foi sancionada con 17.000 € por parte da 

Xunta. 

 

Como xa ten reiterado En Marea en numerosas ocasións, é necesario recuperar a 

xestión directa do servizo de comedor, pois trátase dun servizo esencial e a 

privatización do mesmo acarreou este tipo de incidencias e irregularidades. 

 

Polo exposto, as deputadas e deputado que subscriben formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

- Non considera a Xunta que o Grupo GESCOR está a incumprir as condicións 

de prestación do servizo de comedor? 

 

- No caso do IES Basanta Silva de Vilalba, ten constancia a Xunta de falta de 

funcionamento das neveiras? 

 

- Ten constancia a Xunta das irregularidades na prestación do servizo de 

comedor escolar por parte do Grupo GESCOR na provincia de Lugo, con motivo 

do inicio de curso 2018-2019? 

 

- Que actuacións ten previsto a Xunta adoptar ante esta situación? 

 

 

 

 

121902



 

 

 

 

- Vai a Xunta recuperar a xestión directa do servizo de comedor escolar? 

 

 Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Ánxeles Cuña Bóveda 

    Luca Chao Pérez 

    Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 20/09/2018 17:56:09 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/09/2018 17:56:23 

 

Luca Chao Pérez na data 20/09/2018 17:56:31 

 

Luis Villares Naveira na data 20/09/2018 17:56:40 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Mércores 4 de xullo de 2018 Ourense en Común e PSdeG alertan de que Xunta 

quere converter a Casa da Xuventude nun centro de iniciativas empresariais. 

Levaron ao pleno municipal unha Moción conxunta para defender a súa 

identidade e autonomía.  

 

A Moción presentada por PSdeG e Ourense en Común lembra que o Goberno de 

Jesús Vázquez "ten pendente dende hai tres anos dar cumprimento á Moción en 

defensa da Casa da Xuventude”. En xullo de 2015 o pleno municipal de Ourense 

aprobou unha Moción presentada polo Grupo Municipal Socialista para 

municipalizar a xestión do espazo e recuperar o Consello de Xestión como 

modelo de goberno do centro, unha Moción nunca aplicada polo Goberno 

municipal do PP. 

 

Na mesma Moción saliéntase que a súa disolución de facto supuxo a fin dun 

sistema único e pioneiro en toda España, a fin de décadas de historia e a fin da 

escola de prácticas para que a mocidade practicara labores directivas e de 

produción nas artes escénicas, deportivas, de ocio e tempo libre, etc. A mudanza 

no modelo de xestión, tornando a modelos máis verticais e menos participativos, 

provocaron a infrautilización dunhas instalacións noutrora cheas de vida. 

 

Dende os anos 70 a Casa da Xuventude "foi exemplo e símbolo de creación 

cultural, tolerancia, democracia e participación" e que “existen na cidade 

dependencias de titularidade autonómica que poderían prestar apoio e asistencia 
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a emprendedores, sen modificar os usos da Casa da Xuventude nin frustrar a súa 

necesaria autonomía”.   

 

Quere desmantelar definitivamente o PP un símbolo de creación cultural, 

tolerancia, democracia e participación? Son xa varias xeracións de mozos e 

mozas ourensás as que pasaron pola Casa da Xuventude, un espazo no que se 

desenvolveron actividades de impacto en toda Galicia, coma as Xornadas de 

Banda Deseñada, o Outono Fotográfico, o Maio Xove ou a Bienal de Caricatura. 

 

Millán Brea quen  presentou a súa tese de doutoramento centrada na Casa, 

salienta: "A Casa era un exercicio de liberdade, un fervedoiro de actividades, un 

espazo de socialización e de transformación social no día a día. Había moita 

política dentro, pero a política entendida como participación". 

 

Tamén destaca: "A Casa da Xuventude está na base do que despois foi a 

Asociación Cultural Auriense, que a día de hoxe é un referente. Unha compañía 

de teatro da importancia de Sarabela tivo na Casa un grande apoio nos seus 

inicios. Manuel Precedo, hoxe presidente do Cineclube da cidade, tamén pasou 

pola Casa da Xuventude. Todo o mundo da banda deseñada en Ourense, David 

Rubín, o Outono Fotográfico..., a importancia da Casa da Xuventude é clara". 

 

O 29 de xullo de 2018 anúnciase a desaparición do Outono Fotográfico, despois 

de 35 anos. Falamos do  máis importante festival fotográfico de Galicia, un dos 

máis lonxevos da Península e o segundo de Europa, despois de Arles. A mostra 

creceu ano a ano e converteuse nun referente en toda Galicia, traspasando as 

fronteiras da cidade, con exposicións en 30 urbes e vilas de todo o país, e tamén 

en Barcelona, Chaves ou Porto. A de 2010 foi a derradeira edición dirixida por 

Benito Losada, tomando o relevo nos anos seguintes Xosé Lois Vázquez ou Vítor 

Nieves 
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No ano 2014 botou a andar a Plataforma en Defensa da Casa da Xuventude de 

Ourense, formada por usuarios e usuarias a título individual, por representantes 

de colexios profesionais, colectivos ecoloxistas, sindicatos estudantís e por 

formacións políticas. Nacía para reivindicar o valor de varias décadas de bo 

funcionamento dunha entidade que dende os anos setenta foi un motor para a 

cultura e o asociacionismo xuvenil na cidade, ademais dun exemplo de co-

xestión a cargo dos propios usuarios e usuarias. E tamén para denunciar a xestión 

desenvolvida polo Goberno galego. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas: 

a) Que vai facer a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado da Xunta de Galicia, con respecto á situación do Espazo 

Emprende? 

b) Situará nun lugar diferente á Casa da Xuventude de Ourense (Espazo 

Xove)? 

c) Ten pensado a Consellería reactivar o Consello de Xestión  

d) Cre que é importante favorecer o desenvolvemento cultural e social, 

mellorando as competencias de mozos e mozas? 

e) Considera unha riqueza para a cidade, Galicia e o Estado manter 

actividades como as Xornadas de Banda Deseñada e o Outono 

Fotográfico? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luca Chao Pérez 

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

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/09/2018 18:18:25 

 

Luca Chao Pérez na data 20/09/2018 18:18:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas , Julia Torregrosa Sañudo e Flora Miranda Pena,  

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 

157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita.  

 

 

Nas modificacións de crédito que se publican no día de hoxe, aparece unha 

transferencia de crédito solicitada pola Consellería de Economía e Emprego, por 

un valor de 1.020.780€ entre conceptos orzamentarios dos capítulos VII e EE dos 

programas 751A e 731A , do orzamento de gastos da citada Consellería. Esta 

transferencia é necesaria para facer fronte a sentencia ditada polo Tribunal 

Superior de Xustiza do 27 de decembro de 2017 

 

 

Por todo isto, En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

escrita: 

 

Cal é motivo que aparece en dita sentenza  polo que a Consellería se ve obrigada 

a facer fronte a este gasto? 

 

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torresgrosa Sañudo 

   Flora María Miranda Pena 
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  Deputado e deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 20/09/2018 18:28:07 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 20/09/2018 18:28:14 

 

Flora María Miranda Pena na data 20/09/2018 18:28:20 

 

121909



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




