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Admisión a trámite e publicación

ı 40001 (10/PRE-011931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
demandas dos traballadores das empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario te-
rrestre, así como o control que está a levar a cabo respecto da prestación do servizo 131492

ı 40012 (10/PRE-011932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos posibles efectos do brexit na estrutura empresarial
de Galicia, en especial nas pemes, así como os contactos, a colaboración ou a cooperación estable-
cida co Goberno central no ámbito do apoio empresarial 131496

ı 40017 (10/PRE-011933)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo fun-
cionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectifica-
ción en relación co plan aprobado ao respecto 131499

ı 40040 (10/PRE-011934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do Goberno galego para non planificar o acceso aos fondos e proxectos europeos
para o desenvolvemento de medidas en relación coa problemática do lindano e as súas previsións
ao respecto, así como as súas intencións referidas á asunción a medio prazo do compromiso de
realizar un estudo para a limpeza e recuperación das zonas afectadas e a protección e prevención
da saúde pública 131502

ı 40070 (10/PRE-011935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento da Lei de Policía de Galicia
e a demanda ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma das competencias en
materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade cidadá 131504

ı 40102 (10/PRE-011937)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana 131512

ı 40110 (10/PRE-011938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fra-
gatas F-110 da Armada española no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol 131515

ı 40118 (10/PRE-011939)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os contactos mantidos pola Xunta de Galicia co Goberno de Navarra en relación co proxecto
de exhumación e identificación dos restos das vítimas da fuga do forte de Ezkaba, así como coa
Rede interautonómica de memoria histórica 131518

ı 40124 (10/PRE-011940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación actual da empresa Noa Madera Creativa,
asentada en Fene, as actuacións previstas para evitar os despedimentos e a precarización das con-
dicións laborais nela, así como a posta en marcha e os termos da mediación do Consello Galego
de Relacións Laborais e a estratexia que está a aplicar na comarca de Ferrolterra para a retención
de empresas e o mantemento das condicións de traballo 131522

ı 40141 (10/PRE-011941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para acadar unha maior e máis rápida
modernización do sector agrogandeiro, a súa opinión referida á incidencia que tería na fixación de
poboación no medio rural, así como a aprobación no ano 2018 dun documento que conteña as
liñas xerais de apoio a este sector 131526

ı 40145 (10/PRE-011942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao ofrecemento de información detallada en re-
lación coa débeda pública de Galicia e o impulso dunha comisión de expertos dos distintos ámbitos
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sociais e económicos para realizar unha auditoría ao respecto, así como os seus cadros de amorti-
zación, os tipos de xuro e as entidades coa que está contraída 131528

ı 40156 (10/PRE-011943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención pediátrica no concello de Zas,
as súas previsións en relación co restablecemento das trinta e cinco horas semanais de atención que
se viñan prestando, así como o establecemento dalgunha compensación económica para aquelas fa-
milias que teñen que desprazarse ata 40 quilómetros para recibila e as medidas previstas ao respecto

131533
ı 40158 (10/PRE-011944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise referida á situación actual da cría do per-
cebe, a previsión cara á campaña do Nadal e a necesidade de establecer vedas continuadas dun
mínimo de medio ano para recuperar a súa produción, a súa opinión respecto da necesidade de
realizar un estudo técnico en relación cos factores que afectan ao crecemento da cría e as medidas
concretas que vai levar a cabo para recuperar a produción desa especie 131536

ı 40166 (10/PRE-011945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento dos resultados dos investimentos a
bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis, e, se é o caso, as súas conclusións e a
valoración da posibilidade de recuperar no Proxecto de lei de orzamentos para o ano 2019 os va-
lores que tiña en 2017 a partida denominada «Investimentos a bordo e eficiencia enerxética»

131539
ı 40173 (10/PRE-011946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios seguidos para o nomeamento, como membros da Comisión de Espectáculos Pú-
blicos e Actividades Recreativas de Galicia, dos vogais titulares representantes dos sectores de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas, da veciñanza e dos consumidores e usuarios

131542
ı 40215 (10/PRE-011947)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co cumprimento do acordo parlamentario re-
ferido á localización, exhumación e identificación das vítimas do franquismo, o mantemento de
contacto co Goberno central ao respecto e as partidas orzamentarias que vai consignar para o de-
senvolvemento de actuacións na materia 131545

ı 40218 (10/PRE-011948)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a nova poxa convocada para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompi-
bilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019, a valoración da Xunta de
Galicia referida ás repercusións que vai ter para a industria electrointensiva galega e as actuacións
levadas a cabo e previstas ao respecto 131549

ı 40227 (10/PRE-011949)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución que presenta a situación de Alcoa na
Coruña, o cumprimento dos acordos parlamentarios do 23 de outubro ao respecto e as demandas
formuladas polo Comité de Empresa á Xunta de Galicia, as súas previsións en relación coa de-
manda ao Goberno central de intervención pública nela e a información que posúe no que atinxe
á factoría de San Cibrao, así como as actuacións previstas diante da situación xerada polo conflito
da empresa 131553

ı 40240 (10/PRE-011950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do emba-
razo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia,
así como as actuacións e medidas previstas ao respecto 131557

ı 40244 (10/PRE-011951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información
que se está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como
a realización dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anti-
conceptivos na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao
respecto 131561

ı 40248 (10/PRE-011952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar as situacións de satu-
ración nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas a consecuencia dos picos da gripe ou ou-
tras enfermidades infecciosas, as súas razóns para non atender as demandas dos profesionais
referidas aos medios e dispositivos de asistencia necesarios e o prazo previsto para mellorar os ca-
dros de persoal dos centros sanitarios públicos, así como a súa opinión respecto do prazo de tempo
razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o
seu ingreso en planta 131565

ı 40261 (10/PRE-011953)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos
na sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do Salnés,
tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como para non
cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación da que se
ocupa ese centro 131568

ı 40272 (10/PRE-011954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apoiar o proxecto de modernización e
desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na ría de Ferrol, así como iniciativas no ámbito formativo da FP
e da investigación para o sector naval ferrolán, e as súas intencións respecto do desenvolvemento
dun plan integral de apoio á súa industria auxiliar 131570

ı 40273 (10/PRE-011955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos, especificados por concellos, referidos á situación e funcións actuais das oficinas
agrarias comarcais, o seu cadro de persoal e actividades desenvolvidas nos anos 2016, 2017 e 2018
, así como a súa dotación de vehículos 131573

ı 40287 (10/PRE-011958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co anuncio do Ministerio de Fomento referido á
implantación de novas peaxes nas autoestradas, as medidas adoptadas ou previstas para o seu
abaratamento e evitar novas subas na AP-9, as súas previsións referidas á demanda ao Goberno
central da realización dun estudo para o rescate da concesión e a supresión das peaxes nesa au-
toestrada, así como as medidas que vai adoptar para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
de titularidade autonómica 131577

ı 40294 (10/PRE-011959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 31 % padecida polas mulleres,
en relación cos homes, na provincia da Coruña 131581

ı 40295 (10/PRE-011960)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 22 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Lugo 131583

ı 40296 (10/PRE-011961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 32 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Ourense 131585

ı 40297 (10/PRE-011962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 38 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Pontevedra 131587

ı 40298 (10/PRE-011963)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 45 % das persoas asalariadas na
provincia da Coruña que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

131589
ı 40299 (10/PRE-011964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 52 % das persoas asalariadas na
provincia de Lugo que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas 131591

ı 40300 (10/PRE-011965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 53 % das persoas asalariadas na
provincia de Ourense que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

131593
ı 40301 (10/PRE-011966)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 50 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

131595
ı 40302 (10/PRE-011967)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 30 % das persoas asalariadas na
provincia da Coruña en situación de precariedade salarial 131597

ı 40303 (10/PRE-011968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Lugo en situación de precariedade salarial 131599
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ı 40304 (10/PRE-011969)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Ourense en situación de precariedade salarial 131601

ı 40305 (10/PRE-011970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra en situación de precariedade salarial 131603

ı 40306 (10/PRE-011971)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Pon-
tevedra en mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra
continua de vidas laborais 131605

ı 40307 (10/PRE-011972)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Ou-
rense por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido
á Mostra continua de vidas laborais 131607

ı 40308 (10/PRE-011973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Lugo
por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á
Mostra continua de vidas laborais 131609

ı 40309 (10/PRE-011974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Pon-
tevedra por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística re-
ferido á Mostra continua de vidas laborais 131611

ı 40310 (10/PRE-011975)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia da Coruña dende o ano 2012, e a perda
de poder adquisitivo dun 1,4 % que acumula 131613
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ı 40311 (10/PRE-011976)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Ourense dende o ano 2012, e a  perda
de poder adquisitivo dun 1,7 % que acumula 131616

ı 40312 (10/PRE-011977)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Pontevedra dende o ano 2012, e a perda
de poder adquisitivo dun 2,5 % que acumula 131618

ı 40314 (10/PRE-011979)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da perda de poder adquisitivo dun 5,4 % que acu-
mula o salario medio na provincia de Lugo 131620

ı 40330 (10/PRE-011980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha estimación dos danos ocasionados pola neva-
rada rexistrada na montaña de Lugo no outono de 2018, as súas previsións respecto do establece-
mento dalgunha liña de axudas para palialos ou dalgún plan de restauración do arboredo afectado,
nomeadamente dos carballos, castiñeiros e froiteiras, así como a execución de traballos de limpeza
dos ríos e regatos 131622

ı 40349 (10/PRE-011981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas queixas
referidas ás deficiencias existentes no Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela 131625

ı 40367 (10/PRE-011982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desenvolvemento do Capítulo V da Lei
11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e o dos aspec-
tos modificados a través da Lei 12/2016, a súa opinión referida á oportunidade de aumentar
neste momento as contías destinadas ás mulleres vítimas desa lacra que empregan o recurso da
axuda periódica, así como a avaliación da posibilidade de incrementar estas axudas e as súas
destinatarias 131630
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1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión as deputadas e aos deputados e publicación

ı 40192 - 12211 (10/PRE-001931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Pontenova, Alfoz, Barreiros, Burela,
Cervo, Foz, Mondoñedo, O Valadouro, O Vicedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Viveiro e Xove
no ano 2015 131637

ı 40191 - 22028 (10/PRE-006740)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da denuncia presentada en relación co espectáculo taurino que tivo
lugar en Moraña o 3 de setembro de 2017 e as consecuencias previstas pola Xunta en relación con
eses feitos 131643

ı 40047 - 23607 (10/PRE-007614)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contía das pensións en Galicia e as actuacións que vai realizar o Goberno galego para re-
verter que sexan das máis baixas do Estado 131645

ı 40045 - 29747 (10/PRE-008417)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir a via-
bilidade dunhas pensións dignas e mellorar o nivel que presentan en Galicia en relación co resto
do Estado, así como a súa opinión sobre a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central 131647

ı 40054 - 27345 (10/PRE-009150)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os resultados da estratexia de captación de investimento exterior para Galicia e a realización
polo Goberno galego dalgunha análise ou estudo ao respecto 131649

ı 40190 - 23468 (10/PRE-009863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a situación actual da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil para toda a Área Sanitaria da
Coruña 131651

X lexislatura. Número 387. 22 de novembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

131476



ı 40048 - 23606 (10/PRE-009898)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar o Goberno galego para reverter que as pensións en Galicia
sexan das máis baixas do Estado 131653

ı 40188 - 26556 (10/PRE-010154)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido 131655

ı 40053 - 29750 (10/PRE-010446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas en Galicia 131658

ı 40049 - 23605 (10/PRE-011037)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contía das pensións en Galicia e as actuacións que vai realizar o Goberno galego para re-
verter que sexan das máis baixas do Estado 131660

ı 40043 - 29749 (10/PRE-011160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir a via-
bilidade dunhas pensións dignas e mellorar o nivel que presentan en Galicia en relación co resto
do Estado, así como a súa opinión sobre a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central 131662

ı 40189 - 26555 (10/PRE-011312)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido, os tramites que está a levar a cabo e os prazos estimados
para ese fin 131664

ı 40187 - 34199 (10/PRE-011413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os centros de saúde que están pendentes de asumir por parte do Sergas durante os exerci-
cios 2018 e 2019 131666
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ı 40052 - 34516 (10/PRE-011479)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación do persoal facultativo nos centros médicos do concello do Rosal 131669

ı 40186 - 34636 (10/PRE-011484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns polas que segue inoperante a base de helicópteros de Vilanova, no Barco de Val-
deorras 131672

ı 40184 - 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 de-
satendidas 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 131674

ı 40051 - 38574 (10/PRE-011813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas condicións la-
borais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar

131677
ı 40183 - 38700 (10/PRE-011820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a dota-
ción e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo 131679

ı 40181 - 38954 (10/PRE-011843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial referida ao concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo de Psi-
quiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra 131681

ı 40180 - 38965 (10/PRE-011846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
fondos Feder adxudicados para ese fin 131684
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ı 40179 - 39112 (10/PRE-011866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola,
así como a comunicación desta medida aos concellos de xeito oficial 131687

ı 40178 - 39288 (10/PRE-011879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 4 máis
Sobre a situación actual do convenio asinado pola Xunta de Galicia coa empresa encargada da re-
collida de plásticos agrícolas e as medidas previstas para a súa eliminación no caso de que non se
renove ese convenio 131689
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 19 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

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

Admisión a trámite e publicación

- 40001 (10/PRE-011931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
demandas dos traballadores das empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario te-
rrestre, así como o control que está a levar a cabo respecto da prestación do servizo

- 40012 (10/PRE-011932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos posibles efectos do brexit na estrutura empresarial
de Galicia, en especial nas pemes, así como os contactos, a colaboración ou a cooperación estable-
cida co Goberno central no ámbito do apoio empresarial

- 40017 (10/PRE-011933)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo fun-
cionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectifica-
ción en relación co plan aprobado ao respecto

- 40040 (10/PRE-011934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do Goberno galego para non planificar o acceso aos fondos e proxectos europeos
para o desenvolvemento de medidas en relación coa problemática do lindano e as súas previsións
ao respecto, así como as súas intencións referidas á asunción a medio prazo do compromiso de
realizar un estudo para a limpeza e recuperación das zonas afectadas e a protección e prevención
da saúde pública

- 40070 (10/PRE-011935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento da Lei de Policía de Galicia
e a demanda ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma das competencias en
materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade cidadá

- 40102 (10/PRE-011937)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana

- 40110 (10/PRE-011938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fra-
gatas F-110 da Armada española no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol

- 40118 (10/PRE-011939)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os contactos mantidos pola Xunta de Galicia co Goberno de Navarra en relación co proxecto
de exhumación e identificación dos restos das vítimas da fuga do forte de Ezkaba, así como coa
Rede interautonómica de memoria histórica

- 40124 (10/PRE-011940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación actual da empresa Noa Madera Creativa,
asentada en Fene, as actuacións previstas para evitar os despedimentos e a precarización das con-
dicións laborais nela, así como a posta en marcha e os termos da mediación do Consello Galego
de Relacións Laborais e a estratexia que está a aplicar na comarca de Ferrolterra para a retención
de empresas e o mantemento das condicións de traballo

- 40141 (10/PRE-011941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para acadar unha maior e máis rápida
modernización do sector agrogandeiro, a súa opinión referida á incidencia que tería na fixación de
poboación no medio rural, así como a aprobación no ano 2018 dun documento que conteña as
liñas xerais de apoio a este sector

- 40145 (10/PRE-011942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao ofrecemento de información detallada en re-
lación coa débeda pública de Galicia e o impulso dunha comisión de expertos dos distintos ámbitos
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sociais e económicos para realizar unha auditoría ao respecto, así como os seus cadros de amorti-
zación, os tipos de xuro e as entidades coa que está contraída

- 40156 (10/PRE-011943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención pediátrica no concello de Zas,
as súas previsións en relación co restablecemento das trinta e cinco horas semanais de atención que
se viñan prestando, así como o establecemento dalgunha compensación económica para aquelas fa-
milias que teñen que desprazarse ata 40 quilómetros para recibila e as medidas previstas ao respecto

- 40158 (10/PRE-011944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise referida á situación actual da cría do per-
cebe, a previsión cara á campaña do Nadal e a necesidade de establecer vedas continuadas dun
mínimo de medio ano para recuperar a súa produción, a súa opinión respecto da necesidade de
realizar un estudo técnico en relación cos factores que afectan ao crecemento da cría e as medidas
concretas que vai levar a cabo para recuperar a produción desa especie

- 40166 (10/PRE-011945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento dos resultados dos investimentos a
bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis, e, se é o caso, as súas conclusións e a
valoración da posibilidade de recuperar no Proxecto de lei de orzamentos para o ano 2019 os va-
lores que tiña en 2017 a partida denominada «Investimentos a bordo e eficiencia enerxética»

- 40173 (10/PRE-011946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios seguidos para o nomeamento, como membros da Comisión de Espectáculos Pú-
blicos e Actividades Recreativas de Galicia, dos vogais titulares representantes dos sectores de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas, da veciñanza e dos consumidores e usuarios

- 40215 (10/PRE-011947)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co cumprimento do acordo parlamentario re-
ferido á localización, exhumación e identificación das vítimas do franquismo, o mantemento de
contacto co Goberno central ao respecto e as partidas orzamentarias que vai consignar para o de-
senvolvemento de actuacións na materia

- 40218 (10/PRE-011948)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a nova poxa convocada para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompi-
bilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019, a valoración da Xunta de
Galicia referida ás repercusións que vai ter para a industria electrointensiva galega e as actuacións
levadas a cabo e previstas ao respecto

- 40227 (10/PRE-011949)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución que presenta a situación de Alcoa na
Coruña, o cumprimento dos acordos parlamentarios do 23 de outubro ao respecto e as demandas
formuladas polo Comité de Empresa á Xunta de Galicia, as súas previsións en relación coa de-
manda ao Goberno central de intervención pública nela e a información que posúe no que atinxe
á factoría de San Cibrao, así como as actuacións previstas diante da situación xerada polo conflito
da empresa

- 40240 (10/PRE-011950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do emba-
razo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia,
así como as actuacións e medidas previstas ao respecto

- 40244 (10/PRE-011951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información
que se está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como
a realización dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anti-
conceptivos na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao
respecto

- 40248 (10/PRE-011952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar as situacións de satu-
ración nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas a consecuencia dos picos da gripe ou ou-
tras enfermidades infecciosas, as súas razóns para non atender as demandas dos profesionais
referidas aos medios e dispositivos de asistencia necesarios e o prazo previsto para mellorar os ca-
dros de persoal dos centros sanitarios públicos, así como a súa opinión respecto do prazo de tempo
razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o
seu ingreso en planta

- 40261 (10/PRE-011953)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos
na sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do Salnés,
tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como para non
cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación da que se
ocupa ese centro

- 40272 (10/PRE-011954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apoiar o proxecto de modernización e
desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na ría de Ferrol, así como iniciativas no ámbito formativo da FP
e da investigación para o sector naval ferrolán, e as súas intencións respecto do desenvolvemento
dun plan integral de apoio á súa industria auxiliar

- 40273 (10/PRE-011955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre os datos, especificados por concellos, referidos á situación e funcións actuais das oficinas
agrarias comarcais, o seu cadro de persoal e actividades desenvolvidas nos anos 2016, 2017 e 2018
, así como a súa dotación de vehículos

- 40287 (10/PRE-011958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co anuncio do Ministerio de Fomento referido á
implantación de novas peaxes nas autoestradas, as medidas adoptadas ou previstas para o seu
abaratamento e evitar novas subas na AP-9, as súas previsións referidas á demanda ao Goberno
central da realización dun estudo para o rescate da concesión e a supresión das peaxes nesa au-
toestrada, así como as medidas que vai adoptar para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
de titularidade autonómica

- 40294 (10/PRE-011959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 31 % padecida polas mulleres,
en relación cos homes, na provincia da Coruña

- 40295 (10/PRE-011960)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 22 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Lugo

- 40296 (10/PRE-011961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 32 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Ourense

- 40297 (10/PRE-011962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 38 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Pontevedra

- 40298 (10/PRE-011963)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 45 % das persoas asalariadas na
provincia da Coruña que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

- 40299 (10/PRE-011964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 52 % das persoas asalariadas na
provincia de Lugo que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

- 40300 (10/PRE-011965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 53 % das persoas asalariadas na
provincia de Ourense que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

- 40301 (10/PRE-011966)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 50 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en catorce pagas

- 40302 (10/PRE-011967)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 30 % das persoas asalariadas na
provincia da Coruña en situación de precariedade salarial

- 40303 (10/PRE-011968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Lugo en situación de precariedade salarial

- 40304 (10/PRE-011969)

X lexislatura. Número 387. 22 de novembro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

131485



Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Ourense en situación de precariedade salarial

- 40305 (10/PRE-011970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 34 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra en situación de precariedade salarial

- 40306 (10/PRE-011971)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Pon-
tevedra en mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra
continua de vidas laborais

- 40307 (10/PRE-011972)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Ou-
rense por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido
á Mostra continua de vidas laborais

- 40308 (10/PRE-011973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Lugo
por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á
Mostra continua de vidas laborais

- 40309 (10/PRE-011974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio na provincia de Pon-
tevedra por debaixo dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística re-
ferido á Mostra continua de vidas laborais

- 40310 (10/PRE-011975)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia da Coruña dende o ano 2012, e a perda
de poder adquisitivo dun 1,4 % que acumula
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- 40311 (10/PRE-011976)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Ourense dende o ano 2012, e a  perda
de poder adquisitivo dun 1,7 % que acumula

- 40312 (10/PRE-011977)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que pre-
senta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Pontevedra dende o ano 2012, e a perda
de poder adquisitivo dun 2,5 % que acumula

- 40314 (10/PRE-011979)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da perda de poder adquisitivo dun 5,4 % que acu-
mula o salario medio na provincia de Lugo

- 40330 (10/PRE-011980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha estimación dos danos ocasionados pola neva-
rada rexistrada na montaña de Lugo no outono de 2018, as súas previsións respecto do establece-
mento dalgunha liña de axudas para palialos ou dalgún plan de restauración do arboredo afectado,
nomeadamente dos carballos, castiñeiros e froiteiras, así como a execución de traballos de limpeza
dos ríos e regatos

- 40349 (10/PRE-011981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas queixas
referidas ás deficiencias existentes no Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela

- 40367 (10/PRE-011982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desenvolvemento do Capítulo V da Lei
11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e o dos aspec-
tos modificados a través da Lei 12/2016, a súa opinión referida á oportunidade de aumentar
neste momento as contías destinadas ás mulleres vítimas desa lacra que empregan o recurso da
axuda periódica, así como a avaliación da posibilidade de incrementar estas axudas e as súas
destinatarias
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1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión as deputadas e aos deputados e publicación

- 40192 - 12211 (10/PRE-001931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria aos concellos da Pontenova, Alfoz, Barreiros, Burela,
Cervo, Foz, Mondoñedo, O Valadouro, O Vicedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Viveiro e Xove
no ano 2015

- 40191 - 22028 (10/PRE-006740)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da denuncia presentada en relación co espectáculo taurino que tivo
lugar en Moraña o 3 de setembro de 2017 e as consecuencias previstas pola Xunta en relación con
eses feitos

- 40047 - 23607 (10/PRE-007614)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contía das pensións en Galicia e as actuacións que vai realizar o Goberno galego para re-
verter que sexan das máis baixas do Estado

- 40045 - 29747 (10/PRE-008417)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir a via-
bilidade dunhas pensións dignas e mellorar o nivel que presentan en Galicia en relación co resto
do Estado, así como a súa opinión sobre a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central

- 40054 - 27345 (10/PRE-009150)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os resultados da estratexia de captación de investimento exterior para Galicia e a realización
polo Goberno galego dalgunha análise ou estudo ao respecto

- 40190 - 23468 (10/PRE-009863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a situación actual da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil para toda a Área Sanitaria da
Coruña
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- 40048 - 23606 (10/PRE-009898)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar o Goberno galego para reverter que as pensións en Galicia
sexan das máis baixas do Estado

- 40188 - 26556 (10/PRE-010154)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido

- 40053 - 29750 (10/PRE-010446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas en Galicia

- 40049 - 23605 (10/PRE-011037)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contía das pensións en Galicia e as actuacións que vai realizar o Goberno galego para re-
verter que sexan das máis baixas do Estado

- 40043 - 29749 (10/PRE-011160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir a via-
bilidade dunhas pensións dignas e mellorar o nivel que presentan en Galicia en relación co resto
do Estado, así como a súa opinión sobre a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central

- 40189 - 26555 (10/PRE-011312)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na execución do plan de
sinalización de bateas comprometido, os tramites que está a levar a cabo e os prazos estimados
para ese fin

- 40187 - 34199 (10/PRE-011413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os centros de saúde que están pendentes de asumir por parte do Sergas durante os exerci-
cios 2018 e 2019

- 40052 - 34516 (10/PRE-011479)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a situación do persoal facultativo nos centros médicos do concello do Rosal

- 40186 - 34636 (10/PRE-011484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns polas que segue inoperante a base de helicópteros de Vilanova, no Barco de Val-
deorras

- 40184 - 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 desa-
tendidas 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

- 40051 - 38574 (10/PRE-011813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas condicións la-
borais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar

- 40183 - 38700 (10/PRE-011820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a dota-
ción e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo

- 40181 - 38954 (10/PRE-011843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial referida ao concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo de Psi-
quiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra

- 40180 - 38965 (10/PRE-011846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xuntanza mantida por Augas de Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en
relación co acordo adoptado por ese concello respecto da mellora do saneamento e a depuración
do municipio, o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director
para o proxecto de saneamento integral do concello e a posible existencia de risco de perda dos
fondos Feder adxudicados para ese fin

- 40179 - 39112 (10/PRE-011866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para suspender o Programa de recollida de plástico agrícola,
así como a comunicación desta medida aos concellos de xeito oficial

- 40178 - 39288 (10/PRE-011879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 4 máis
Sobre a situación actual do convenio asinado pola Xunta de Galicia coa empresa encargada da re-
collida de plásticos agrícolas e as medidas previstas para a súa eliminación no caso de que non se
renove ese convenio

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, relativa á situación no servizo de transporte sanitario terrestre e a convocatoria 

de folga no sector. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O transporte sanitario terrestre é un servizo vital, e todo fai indicar que o 

Goberno galego está a optar por un modelo de xestión que mercantiliza a saúde, 

significa recortes na prestación do servizo, non se garante a calidade na prestación, e 

non se respectan os dereitos laborais d@s traballadores/as. 

O Sergas sacou a concurso e realizou a adxudicación do servizo de transporte 

sanitario terrestre, no que as empresas presentaron ofertas á baixa. Este concurso xerou 

malestar e preocupación entre as empresas galegas do sector, e @s traballadores/as. 

Existían fundados temores de que tal como se estaba a realizar o concurso puidera haber 

trato de favor e repercutiría nunha mingua das condicións laborais d@s traballadores/as, 

e unha perda significativa de emprego e deterioro da calidade asistencial.  

Os temores estanse a verificar en feitos, estanse a producir toda unha cadea de 

incumprimentos que afectan ao funcionamento do servizo de ambulancias, @s 

traballadores/as, @s doentes e á calidade asistencial.  
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As empresas concesionarias do servizo pretenden que sexan @s traballadores/as 

@s as que carguen cos custe. Alegan que os orzamentos dos contratos non lles dan para 

cubrir os gastos do servizo e, aproveitándose das facilidades introducidas polas 

reformas laborais, propoñen rebaixas nas condicións laborais e salariais, mesmo teñen 

solicitado unha inaplicación do convenio que contempla un aumento de horas de 

traballo, a rebaixa das melloras sociais e unha redución salarial. Xa se ten producido o 

empeoramento das condicións laborais no que ten que ver co aumento de horas e o 

incremento, de entre un 10 e un 20%, da carga de traballo a consecuencia do incremento 

parello dos servizos que ten que atender o 061 tanto urxentes como non urxentes, 

aumentou o número de servizos, pero non os cadros de persoal. As traballadoras e 

traballadores son quen sofren as consecuencias.  

A patronal do sector está a bloquear calquera posibilidade de negociación e 

incluso ameaza con despedimentos se os traballadores non aceptan as condicións que 

propoñen, polo que a Confederación Intersindical Galega ten convocada folga no sector. 

Os incumprimentos danse por parte das empresas adxudicatarias, mais a 

responsabilidade desta situación tamén é da propia administración, xa que tanto @s 

responsábeis do 061, como do Sergas son perfectamente coñecedores do que está a 

acontecer e non realizan as tarefas nin de vixilancia nin de control. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-É coñecedor o Goberno galego das demandas d@s traballadores/as das 

empresas que prestan o servizo de transporte sanitario terrestre? 
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-Coida que se está garantido un servizo de calidade e as condicións laborais d@s 

traballadores/as? 

-Vai levar a cabo unha función de mediación entre as empresas adxudicatarias 

do servizo público de transporte sanitario terrestre e @s traballadores/as? 

-Que tipo de control realiza sobre a prestación do servizo por parte das 

empresas? 

-Coida que se están garantindo os dereitos laborais d@s traballadores/as que 

prestan servizo para as empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario 

terrestre? 

-Está a exercer a labor de vixilancia e control, sobre a prestación do servizo por 

parte das empresas, nas condicións establecidas nos pregos? 

-Vai rectificar a súa política de primar os criterios económicos sobre a calidade 

asistencial, nos concursos para a adxudicación do servizo público de transporte sanitario 

terrestre e @s traballadores/as? 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores  

Luis Bará Torres 

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: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2018 18:31:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2018 18:31:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/11/2018 18:31:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/11/2018 18:31:54 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/11/2018 18:31:55 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2018 18:31:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada 
e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 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. 

 

Todo parece indicar que o Reino Unido, convértese no primeiro estado na historia 

da Unión Europea que abandona a organización, invocando o artigo 50 do 

Tratado de Lisboa. 

 

Tense aberto un proceso negociador entre a Unión Europea e o Reino Unido que 

está sendo longo, complexo e intenso. 

 

Aínda que a negociación será bilateral entre a Unión e o Reino Unido, tódolos 

países están desenvolvendo estratexias que minimicen os impactos da saída do 

Reino Unido, impactos que todo parece indicar que serán negativos en moitos 

ámbitos da vida económica e social. 

 

A resposta do goberno de España baixo a presidencia de Mariano Rajoy, foi de 

decepción na opinión do Grupo Socialista. Si ao propio “Brexit”, engadimos un 

contexto xeopolítico que se ten alterado notablemente dende 2016 ata a 

actualidade, debido ao repunte do proteccionismo, especialmente no propio Reino 

Unido e nos Estados Unidos, a situación tórnase aínda mais complexa; ao que se 

engaden os problemas en Rusia, Turquía ou América Latina, onde os intereses 

económicos españois son moi fortes. 

 

De feito, “pouco máis do 30 % das empresas españolas teñen plans de 

continxencia, segundo un informe publicado por KPMG xa en marzo deste ano. 

Ao Goberno presidido por Pedro Sánchez preocúpalle que o outro 70 % das 

empresas non este tendo en conta que o Brexit terá un impacto nas súas relacións 

comerciais co Reino Unido, e que dependendo do tipo de acordo ao que se 

chegue, moitas sufrirán os efectos nas súas áreas financeiras, fiscais, legais e nos 

seus modelos de negocio e cadeas de subministro. 

 

Neste contexto as posicións das comunidades autónomas deberían de poder 

influír notablemente na posición definitiva que España defenda na negociación da 

Unión Europea. Ata o de agora, xa case fai un ano, en decembro de 2017, 

coñeceuse un documento titulado Análise do impacto do Brexit en Galicia. Se 
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ben na introdución do mesmo se reclama a necesaria prudencia nesta análise 

prospectiva, e se fala da necesidade de ir actualizándose conforme as propostas e 

acordos que se vaian acadando durante as negociacións do proceso. 

 

O documento insta a posicionarse xa en 2018 en diversos eidos, un dos cales sería 

o reforzo dos servizos de apoio as empresas, especialmente as Pemes, 

propoñendo medidas de adaptación á nova realidade en cada ámbito empresarial. 

Sen embargo, mais alá da propaganda no momento de facerse público, os avances 

coñecidos son practicamente inexistentes. 

 

Posteriormente o CES (Consello Económico e Social de Galicia) ven de publicar 

un novo diagnóstico que completa a información dispoñible. Pero 

lamentablemente as suxestións recollidas neste análises de prospectiva non 

aparecen recollidas nas accións política do goberno da Xunta de Galicia, sen ir 

máis lonxe, nos orzamentos para 2019, recentemente presentados, as referencias 

concretas a esta cuestión son inexistentes.  

 

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

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. É consciente o Goberno galego dos efectos que pode ter o chamado 

“Brexit” na estrutura empresarial de Galicia? 

2. Ten prestado especial atención ao efecto nas Pemes? 

3. Ten establecido algún tipo de contacto, colaboración ou cooperación o 

Goberno galego co goberno de España no ámbito do apoio empresarial? 

4. De ser así, en que termos? 

5. Con que obxectivos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Abel Losada Álvarez 

  José Manuel Pérez Seco 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2018 17:54:36 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/11/2018 17:54:42 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2018 17:54:47 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2018 17:54:52 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada 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. 

 

Galaria SA é a actual herdeira do antigo MedTec  (Instituto Galego de Medicina 

Técnica SA).  Unha empresa nacida para asesorar en torno ás innovacións e 

tecnoloxías sanitarias.  

Con todo, en seguida ampliaron o seu cometido, iniciando a provisión directa de 

servizos sanitarios que podería proporcionar o Servizo Galego de Saúde, 

privatizando moitos destes servizos como por exemplo a atención telefónica. 

Outro dos servizos que é fonte de conflito respecto en Galaria, pero que xa o foi 

no antigo MedTec, é aquel que deriva das técnicas en radioloxía, concretamente 

da técnica máis avanzada que é a Resonancia. 

As radiólogas e radiólogos do CHUVI, levan máis de dúas décadas reclamando o 

acceso a esa técnica e concretamente a integración orgánica das Resonancias no 

servizo de radiodiagnóstico da EOXI de Vigo, todo con base en argumentos 

relacionados co deterioro da calidade asistencial ao producirse duplicidades nas 

probas ou retraso nos diagnósticos e tratamentos, ademais da vulneración de 

dereitos no desempeño da especialidade e o desenvolvemento profesional, xunto 

cunha duplicidade de estruturas de xestión para o mesmo servizo.  

Pero a pesar destas circunstancias denunciadas, o Xerente do Servizo Galego de 

Saúde, levou a cabo a aprobación dun Plan, que lonxe de poñer algún tipo de 

solución ao conflito, agrava a situación, posto que ademais das consideracións 

xurídicas denunciadas polas profesionais, como a falta de competencia do 
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xerente para dito plan, deixa en mans de Galaria, que unicamente conta con 10 

radiólogos, o 65% das Resonancias e o control e organización das citacións, 

mentres que as 45 profesionais especialistas en radioloxía do CHUVI, so teñen 

acceso ao 35%.  

A Resonancia é un paso intermedio dentro do conxunto de estudos nun proceso 

de diagnóstico e a súa indicación debe partir dunha persoa experta en todas as 

técnicas de imaxe dunha determinada área anatómica, como acontece no resto de 

Hospitais das mesmas características dependentes do Servizo Galego de Saúde.  

 

Por todo o anterior o Grupo de En Marea presenta as seguintes preguntas para a 

súa resposta escrita: 

- Cal é o interese que ten o Servizo Galego de Saúde en manter este modelo 

de xestión da Resonancia Magnética na EOXI de Vigo? 

- Cal é o motivo de manter unha duplicidade de xestión nun mesmo 

servizo? 

- Por que non se aplica na EXI de Vigo o mesmo funcionamento que no 

resto de hospitais dependentes do SERGAS? 

- Pensan rectificar en relación ao Plan aprobado?  

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

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

 

Eva Solla Fernández na data 09/11/2018 11:24:28 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado 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. 

 

O Lindano, segundo a Organización Mundial da Saúde, é un canceríxeno de tipo 

1 que foi fabricado pola compañía Zeltia durante moitos anos, nunha planta 

situada no polígono de Torneiros, no concello do Porriño. Estímase que máis de 

1.000 toneladas de residuos xerados nesta fábrica, foron vertidos na zona e outros 

puntos da rexión, empregando unha parte deste compoñente químico como 

material para o arranxo de estradas, orixinando diferentes focos de 

contaminación.  

As diferentes Administracións, fai moitos anos que teñen constancia do problema 

de saúde pública e medioambiental que sofre o concello do Porriño e que xa se 

estende a mais concellos da contorna, pero a coordinación entre Administracións 

na procura de medidas respecto do problema seguen sen chegar, pese a que 

dende a Comisión Europea se traslada que existen medios dispoñibles para que 

as Administracións autonómicas afectadas planifiquen estratexias respecto ao 

saneamento do chan e a eliminación de Lindano, pero é a Xunta de Galicia a que 

ten que tomar a iniciativa e solicitar a colaboración da Comisión, tal e como se 

está levando a cabo por outras Administracións como a de Aragón. 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:  

- Por que dende o Goberno no planificaron o acceso a Fondos e Proxectos 

Europeos para levar a cabo medidas en relación á problemática do 

Lindano? 
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- Teñen pensando levar a cabo as accións necesarias para poder ter acceso a 

ditos Fondos e Proxectos? 

- Está en disposición a Xunta de Galicia de comprometerse a medio prazo, a 

realizar un estudo baseado na evidencia científica para a limpeza e 

recuperación das zonas afectadas e a protección e prevención da saúde 

pública? 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Marcos Cal Ogando 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/11/2018 14:07:52 

 

Marcos Cal Ogando na data 09/11/2018 14:07:58 

 

131503



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta escrita. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O Pleno do Parlamento galego, na sesión do día 8 de abril de 2008, 

aprobou a proposición de lei orgánica, para presentar perante a mesa do congreso 

dos deputados, de transferencias a Galiza en materia de tráfico, circulación de 

vehículos e seguranza viaria. 

Segundo o texto do acordo, esta transferencia contribuiría directamente á 

mellor e máis diferenciada atención a unha realidade específica galega, baseada 

no espallamento da poboación, nas características singulares da súa rede viaria e 

mais nas propias condicións orográficas e climáticas.  

Velaquí o articulado da lei:  
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2. A citada proposición de lei foi sometida a debate de toma en 

consideración polo Congreso o 7 de abril de 2010. O resultado da votación foi de 
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rexeitamento da toma en consideración, cos votos en contra do PSOE e a 

abstención do PP. Votaron a favor, ademais do BNG, o PNV, CiU e ERC-IU-

ECV. 

3. Por outra parte, no ano 2007 o parlamento galego aprobou a 

Proposición de lei de policía de Galiza, que prevía que o novo corpo tería 

competencias no ámbito da seguridade cidadá e exercería as función de policía 

administrativa e xudicial. 

Un dos obxectivos desta lei era que a policía galega asumise as 

competencias en materia de tráfico e seguridade cidadá, para que era necesario 

dar luz verde ás transferencias a Galiza neste eido. 

 

En canto ás súas funcións, aparecen recollidas no artigo 15: 

Artigo 15. Funcións. 

1. O Corpo de Policía de Galicia, consonte o artigo 5 desta lei, exercerá 

as seguintes competencias e funcións: 

a) No ámbito de seguridade cidadá: 

1.º A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, 

establecementos e dependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, 

garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos 

usuarios dos seus servizos. 
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2.º Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade 

pública e participar na 

execución dos plans de protección civil na forma en que se determina nas 

leis. 

3.º Prestar auxilio nas actuacións en materia de salvamento, se é 

requirido para iso. 

4.º As demais funcións legalmente atribuídas, especialmente: 

-Protexer as persoas e os bens. 

-Manter a orde pública, de acordo co ordenamento xurídico. 

-Vixiar os espazos públicos. 

-Protexer e colaborar nas manifestacións e manter a orde pública nas 

grandes concentracións humanas cando fose requirido para iso. 

-Prever a comisión de actos delituosos e intervir cando fosen cometidos. 

-Intervir na resolución amigable de conflitos privados se fose requirido. 

-Cumprir as funcións de protección de seguridade cidadá atribuídas ás 

forzas e corpos de seguridade pola Lei orgánica 1/1992. 

b) No ámbito de policía administrativa: 
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1.º Velar polo cumprimento das leis e disposicións do Estado aplicables 

en Galicia e garantir o funcionamento dos servizos públicos esenciais. 

2.º Velar polo cumprimento das leis de Galicia e das normas, disposicións 

e actos emanados das demais institucións e órganos da Comunidade Autónoma, 

mediante as actividades de investigación, inspección e denuncia, e a execución 

forzosa das súas resolucións. 

3.º A inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da 

Comunidade Autónoma de Galicia, denunciando toda actividade ilícita. 

Na execución deste tipo de funcións prestarase especial atención a: 

-Velar polo cumprimento da normativa vixente sobre medio ambiente, 

recursos mariños, caza, gandaría, saúde pública, incendios forestais, pesca 

fluvial, ordenación urbanística, protección de camiños, costas e asuntos 

marítimos, transporte e contaminación acústica. 

-Velar polo cumprimento da normativa sobre o patrimonio histórico e 

cultural galego para evitar o seu espolio ou destrución e para garantir a súa 

salvagarda e protección. 

-No marco das funcións que lle atribúa a normativa específica, vixiar e 

controlar o cumprimento da lexislación vixente en materia de xogo e de 

espectáculos. 

4.º Vixilancia e control do tráfico nas vías interurbanas do territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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5.º Vixiar, inspeccionar e controlar as empresas de seguridade privada, 

os seus servizos e actuacións e os medios e persoal ao seu cargo, nos termos 

establecidos na lexislación vixente. 

6.º Informar, asistir e orientar os cidadáns. 

7.º Colaborar coas institucións públicas de protección e tutela de 

menores na consecución dos seus obxectivos, de conformidade coa lexislación 

civil, penal e penitenciaria do Estado. 

8.º Colaborar coas institucións públicas e privadas de protección e tutela 

da inmigración e con aqueloutras que teñan como obxectivo previr e evitar 

calquera forma de marxinación. 

9.º Colaborar coas institucións públicas de protección e asistencia ás 

vítimas de violencia de xénero. 

10.º As demais funcións que lle atribúa a lexislación vixente. 

c) No ámbito de policía xudicial, aquelas funcións que lle correspondan 

de acordo co establecido no artigo 126 da Constitución, na Lei orgánica do 

poder xudicial e na restante normativa vixente. 

2. As funcións enumeradas no punto anterior cumpriranse baixo os 

principios de cooperación, coordinación e mutua colaboración co resto de forzas 

e corpos de seguridade. 
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3. Ademais, a Policía de Galicia poderá asumir todas aqueloutras 

funcións que sexan delegadas ou transferidas á Comunidade Autónoma pola vía 

do artigo 150.2 da Constitución, así como aqueloutras que lle sexan 

encomendadas. 

 

4. Tendo en conta o tempo transcorrido, a falta de desenvolvemento e 

cumprimento da lei de policía galega e a parálise nas transferencias do Estado a 

Galiza das competencias en materia de tráfico. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita: 

Que actuacións e xestións fixo o goberno galego para o desenvolvemento 

da Lei de policía galega e a demanda ao goberno central da transferencia das 

competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza cidadá? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 11:09:40 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 11:09:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 11:09:46 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 11:09:48 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 11:09:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 11:09:50 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, sobre o peche do centro de saúde de Castro no Concello de Carballedo. 

 

O SERGAS informou recentemente á equipa médica do Concello de Carballedo, 

na comarca de Chantada, da decisión de pechar o consultorio do lugar de Castro.  

Até o momento a atención sanitaria da poboación desta localidade rural tiña 

lugar en dous centros, o de Castro e o da Barrela. Porén, aproveitando a xubilación do 

facultativo titular do primeiro a Xunta de Galiza decidiu pechalo.  

O Concello de Carballedo ten máis de 2 mil habitantes dos que por volta de 400 

tarxetas sanitarias eran atendidas no consultorio de Castro prestando un servizo de 

proximidade fundamental para unha poboación idosa que en moitas ocasións vive soa. 

Na actualidade o centro conta cun médico e cunha enfermeira que se suman aos 3 

facultativos e unha enfermeira do da Barrela.  

O peche do centro, previsto para o mes de decembro, vai afastar o servizo da 

poboación á que atende obrigando a moitas persoas a ter que pagar un taxi para poder ir 

á consulta.  

A Xunta de Galiza ten afirmado en moitas ocasións que a presente é a 

“lexislatura do rural” porén as decisións que vén adoptando –de supresión de servizos—

distan moito do discurso que pregoa. 
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Vai pechar o SERGAS o centro de saúde de Castro no Concello de 

Carballedo? 

- De ser así, por que razón? 

- É consciente a Xunta de Galiza dos prexuízos que o peche do consultorio 

carrexará para a poboación que recibe asistencia sanitaria nel? 

- Valorou a posibilidade o SERGAS de manter aberto o centro aínda que fose 

unhas horas durante uns días á semana? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

escrita. 

 

O xornal dixital Eldiario.es e seguidamente Praza Pública veñen de destapar 

publicamente a responsabilidade do goberno central aínda durante o mandato do Partido 

Popular na demora da construción de fragatas na ría de Ferrol. Máis aínda, as 

informacións xornalísticas apuntan ao que aparentemente é un caso claro de corrupción 

e de emprego das portas xiratorias co fin de lucro persoal.  

Presuntamente durante a xestión de Cospedal e mais de Pedro Morenés na área 

de defensa o Ministerio impuxo a implantación dos mísiles Sea Ceptor como prioritaria 

nas fragatas F-110, previstas para Navantia en Ferrol. Froito desta decisión deliberada, 

que pretendía favorecer a empresa multinacional MBDA vinculada ao propio Morenés, 

serían precisos traballos de adaptación técnica dos deseños que terían conlevado até 

dous anos de demora.  

A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego as novas 

relativas aos atrasos na construción de fragatas no naval ferrolán son de extrema 

gravidade e supoñen un abuso de poder e unha clara desviación dos principios éticos 

que deben rexer a xestión dos recursos públicos, ademais de supoñer unha actuación 

tremendamente lesiva para o naval do noso país.  
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Cal é a liña de resposta do goberno galego despois de coñecerse publicamente 

que as actuacións do seu partido no Estado teñen posto en risco a actividade do naval en 

Ferrol?  

-Coñecía o goberno galego esta situación? En que data e por que medio?  

-Considera o goberno galego suficiente o período de enfriamento do señor 

Morenés entre a súa actividade privada e pública? 

-Vaise dirixir o goberno galego á fiscalía para poñer no seu coñecemento esta 

situación? 

-Vaise emprender a Xunta de Galiza accións legais a respecto desta cuestión?  

-Seguirá a Xunta de Galiza incumprindo a lei do naval e desatendéndose de 

solicitar participación dos organismos de Navantia?  

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:42:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:42:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:42:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:42:42 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 13:42:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 13:42:45 
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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 a colaboración do goberno galego no programa de identificación das 

vítimas da fuga do Forte de Ezkaba. 

 

1. O pasado 22 de maio conmemorouse o 80 aniversario da fuga de máis de 800 

presos políticos da prisión franquista do Forte de San Cristóbal en Pamplona (Forte 

Ezkaba), que tivo lugar o 22 de maio de 1938. Como consecuencia da persecución 

posterior, 208 dos fuxidos foron asasinados, 48 deles eran galegos. Os seus corpos foron 

soterrados en foxas comúns que están a ser investigadas, localizadas e exhumadas polo 

goberno navarro no marco dun proxecto de investigación e divulgación sobre a fuga de 

Ezkaba.  

O proxecto consta de varias liñas de actuación: 

 - Un sendeiro de memoria GR 225, desde Ezkaba a Urepel (Francia), lugar a 

onde conseguiu chegar un preso. 

- Un campo de traballo internacional no cemiterio das Botellas.  

- O programa de localización e exhumación das foxas da fuga, e a conseguinte 

identificación das vítimas. 
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- O proxecto educativo “Escolas con memoria” con visitas de alumnado á Forte, 

ás foxas e ao GR 225. 

- Un libro e unha exposición sobre redes de solidariedade de mulleres cos presos 

e as súas familias.  

Para o desenvolvemento deste programa, o goberno navarro conta coa 

colaboración de asociacións de memoria histórica e de institucións de diferentes 

comunidades autónomas. Esta colaboración é imprescindíbel para atopar familiares das 

vítimas desaparecidas e para a recollida de mostras de ADN e contrastalas cos restos das 

persoas atopadas nas exhumacións. Segundo a información da que dispón o BNG, a 

Xunta de Galiza non colabora no programa de identificación das vítimas da fuga de 

Ezkaba que están aínda desaparecidas ou sen identificar. 

Aínda que foi demandado por representantes do goberno navarro, a Xunta de 

Galiza non participou o mes de marzo de 2018 n o I Encontro da Rede Interautonómica 

de Memoria Histórica, no marco da cal se promoveu a sinatura, o 16 de marzo, da 

"Declaración institucional de compromiso coa memoria histórica". Neste acto 

participaron representantes dos gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, A Rioxa, 

Asturias, Castela e León, Canarias, Cantabria, Cataluña, Euskadi, Extemadura, Illas 

Baleares, Navarra e Valencia. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte preguntas para resposta escrita: 

Que contactos mantivo a Xunta de Galiza co goberno de Navarra en relación co 

proxecto de exhumación e identificación das vítimas da fuga de Ezkaba e coa Rede 

Interautonómica de Memoria Histórica? 
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Santiago de Compostela, 12 de novembro 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 12/11/2018 13:54:01 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:54:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:54:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:54:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 13:54:15 
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Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:54:16 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

escrita. 

 

A industria da transformación da madeira é un vector da economía galega, e a 

fabricación e instalación de mobiliario unha das súas vertentes cun importante impacto 

no sector, onde Galiza é selo de calidade.  

Diante dun anuncio de ERE por parte dos actuais propietarios de Noa Madera 

Creativa, recentemente o Bloque Nacionalista Galego mantivo reunións e contactos de 

forma constante co Comité de Empresa. Cabe salientar que esta é unha empresa situada 

en Fene, no polígono de Vilar do Colo, e que na actualidade dá traballo a arredor de 250 

persoas de forma directa, unha cifra meirande se temos en conta as tarefas derivadas e 

complementarias.  

Desde hai máis dun mes estase a vivir na localidade e, por extensión, na 

comarca unha situación de grande preocupación derivada do anuncio por parte da 

empresa da presentación dun ERE extintivo que afectaría a máis de 100 traballadoras e 

traballadores e que implicaría reducir a empresa case á metade e tería un grande impacto 

social e económico. 

A representación do Comité de Empresa explicou que a situación parte da 

absorción de Noa Madera por parte do grupo Malasa –que ten como cliente prioritario a 
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Inditex- o pasado mes de agosto, e o anuncio dun posíbel ERE non está baseado en 

problemas de produción, senón máis ben nun intento da actual propietaria de ameazar 

co ERE extintivo para, en realidade, facer unha política de precarización das condicións 

laborais para obter máis beneficios a costa das traballadoras e traballadores. 

Estamos a falar dunha empresa que, ademais, conta cun cadro de persoal cunha 

media de idade moi nova do entorno do conxunto da comarca; sendo da maioría dos 

casos persoas que accederon aquí ao seu primeiro posto de traballo, polo que o impacto 

na xa deteriorada economía comarcal sería considerábel -dado que non falamos só dos 

postos directos da empresa, senón dos que derivan da actividade que desenvolve- 

ademais de deixar desprotexidas a centos de familias. 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, á vista desta situación, 

expresa a súa rotunda oposición non só a calquera tentativa de levar a cabo un 

inxustificado ERE extintivo, senón tamén a que se perda calquera posto de traballo ou 

se precaricen as condicións laborais do cadro de persoal. Máis aínda, tendo en conta que 

traballan para xigantes da industria téxtil, cómpre desenvolver unha activa política de 

negociación con estas empresas, nomeadamente Inditex, para que se manteñan os postos 

de traballo e os dereitos laborais acadados.  

Nese sentido, alén de ter impulsado mocións nos diversos concellos da comarca, 

para o BNG é fundamental que o propio Parlamento de Galiza e a Xunta de Galiza se 

impliquen nesta cuestión e as e os traballadoras gañen apoio institucional e social. No 

momento de asinar esta iniciativa o ERE non está aínda presentado, mais é fundamental 

avanzar na defensa dos postos de traballo. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 
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Coñece o goberno galego a situación actual de Noa Madera de Fene? Cal é a súa 

valoración?  

Que actuacións vai levar o goberno galego para evitar despedimentos e 

precarización na empresa Noa Madera de Fene?  

Ten coñecemento a Xunta de Galiza de se está en marcha a mediación a través 

do Consello Galego de Relacións Laborais? En que termos? 

Ten fornecido a través do IGAPE algún tipo de información para esta empresa? 

Ten pensado ofrecer os seus servizos co obxecto de que faga unha nova avaliación da 

estratexia empresarial que non implique despedimentos e precarización? 

Considera a Xunta de Galiza prioritario este asunto de cara a evitar a 

competitividade no sector pola vía do abaratamento da man de obra? Con que 

mecanismos?  

En caso de constar ERE, vai demandar a Xunta a súa retirada?  

Cal é a estratexia de retención de empresas e de mantemento das condicións de 

traballo que está a aplicar na comarca de Ferrolterra? Cal a súa avaliación?  

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 14:11:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 14:11:37 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 14:11:40 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 14:11:43 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 14:11:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 14:11:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, 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. 

 

Galicia amosa un recoñecido escenario de debilidade nun amplo espazo territorial  

da Comunidade Autónoma, a pesares das recoñecidas fortalezas das que dispón 

nese mesmo ámbito. O chamado medio rural avanza na despoboación e abandono 

das terras, identificándose, cada día máis, coa desertización. O desequilibrio entre 

o rural e o urbano é manifesto:  

 

- No urbano vive o 75-80 % da poboación ocupando ó 20-30 % do territorio. 

- No rural vive o 20-25 % da poboación ocupando o 70-80 % do territorio. 

 

Este desequilibrio limita, e mesmo reduce, o desenvolvemento global de Galicia 

en termos económicos, sociais, naturais, de emprego, medioambientais, etc.… 

É preciso, polo tanto, atallar esa dinámica negativa e promover políticas activas 

que superen en campos como: 

 

1) A fixación da poboación no medio rural;  

2) A incorporación da mocidade para facilitar o relevo xeracional; 

3) O mantemento e potenciación do sector lácteo co impulso o 

establecemento e apertura de plantas de transformación láctea en Galicia, 

así como a mellora na comercialización do leite; 

4) O aumento do peso dos produtores agrarios e gandeiros na cadea de 

valor, especialmente para os produtores do leite; 

5) O impulso a un plan específico de viticultura social dirixido ás persoas a 

tempo parcial. 

 

Por todo o anterior, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para 

a súa resposta escrita: 

 

1) Aposta o Goberno galego pola modernización das estruturas produtivas 

agrarias e gandeiras coa intensidade necesaria? De ser afirmativa a resposta, que 

esforzos está a facer para acadar unha maior e máis rápida modernización do 

sector agrogandeiro? 

2) Considera o Goberno galego que a modernización do sector agrogandeiro pode 

repercutir positivamente na fixación da poboación no medio rural? 
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3) Non cree o Goberno galego que sería beneficioso para o medio rural, na loita 

contra a poboación, aprobar neste ano un documento xeral que conteña as liñas de 

apoio específico aos citados sectores, cun seguimento público verificable no 

relativo aos seus resultados anuais, coa finalidade de medir a consecución de 

obxectivos, tales como: a fixación da poboación no medio rural, a incorporación 

da mocidade para facilitar o relevo xeracional, o mantemento e potenciación do 

sector lácteo co impulso o establecemento e apertura de plantas de 

transformación láctea en Galicia, así como a mellora na comercialización do leite, 

o aumento do peso dos produtores agrarios e gandeiros na cadea de valor, 

especialmente para os produtores do leite e o impulso a un plan específico de 

viticultura social dirixido ás persoas a tempo parcial? 

 

 

  Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 

 

  Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

    José Manuel Pérez Seco 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 12/11/2018 17:43:12 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 12/11/2018 17:43:17 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

escrita, sobre a débeda galega. 

 

A débeda pública galega incrementouse fortemente nos últimos anos, tendo na 

actualidade un forte peso nos orzamentos da Xunta de Galiza, un peso que non se 

corresponde coa escasa información existente sobre a mesma. 

O último dato dispoñíbel, do segundo trimestre de 2018, sitúa a débeda pública 

de Galiza segundo o protocolo de déficit excesivo en 11.549 millóns de euros. Dende o 

ano 2009, ano no que comezou a gobernar o Partido Popular baixo a presidencia de 

Alberto Núñez Feijóo, a débeda incrementouse en 7.626 millóns de euros, isto é, un 

200%. É dicir, a débeda de Galiza triplicouse durante os gobernos presididos por Núñez 

Feijóo.  

O PIB medra en Galiza dende o 2014, data na que a débeda se situaba en 9.961 

millóns de euros. Polo tanto, no actual contexto de crecemento económico, a débeda 

galega medrou en 1.588 millóns de euros, e nos últimos doce meses a débeda 

incrementouse en 168 millóns de euros.  

Con datos de execución do orzamento do ano 2018, a 30 de setembro, 

observamos como o programa que maior grado de execución presenta é o “911A-

Amortización e gastos financeiros  da débeda pública”, que conta cunha execución do 
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82,2%, cunhas obrigas recoñecidas de case mil millóns de euros (994,6 millóns). 

Atendendo á clasificación por capítulos, observamos como o capítulo 9, os pasivos 

financeiros, teñen unha execución do 83,3%, mentres o capítulo 3, os gastos financeiros, 

presentan unha execución do 74%. 

Con respecto ao proxecto de orzamentos para o ano 2019, observamos como no 

ano 2019 os ingresos por emisión de débeda incrementaranse fortemente. Así, na 

distribución económica dos ingresos observamos como o capítulo 9 pasa de representar 

1.430 millóns de euros no presente 2018 a representar 1.789,3 no 2019, un forte 

incremento de 359,3 millóns de euros, isto é, un incremento do 25,1%. 

Doutra banda, os gastos por amortización de débeda tamén se incrementarán 

dun xeito intenso con respecto ao orzamentado para o presente ano. Así os pasivos 

financeiros pasan de 1.075,7 millóns a 1.530,5, un espectacular incremento de 454,8 

millóns de euros, o 42,3%. Deste xeito é o capítulo que, con moitísima diferenza, 

experimenta un maior crecemento no proxecto de orzamentos, tanto en termos absolutos 

como relativos. 

Segundo recolle o Informe Económico Financeiro do Proxecto de Orzamentos 

para 2019, a débeda ascenderá no próximo ano en 154 millóns de euros, prevéndose 

rematar o 2019 nunha contía de 11.664 millóns de euros. Polo tanto, a débeda segue a 

incrementarse no quinto ano consecutivo de crecemento económico e, sumando as 

colaboracións público privadas, a finais do ano 2019, Galiza estará endebedada en 

14.111,4 millóns de euros.  

Porén, a pesares destas cifras que amosan o forte peso que ten a débeda sobre o 

orzamento público, descoñecemos información moi importante relativa á débeda 

pública, tal como como as emisións, os xuros aos que se emite cada emisión, o cadro de 
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amortización da débeda viva ou as entidades coas que está contraída. Trátase de 

elementos moi importantes para realizar unha valoración completa sobre o que 

representa o peso da débeda na economía galega, elementos que deberían ser accesíbeis 

e coñecidos nunha sociedade democrática que aposte pola transparencia institucional. 

Por outra parte, este volume de débeda ten diferentes orixes, podendo ser parte 

dela a coñecida como “débeda odiosa ou ilexítima”, que é aquela que se contrae contra 

os intereses da cidadanía do país. Trátase dun concepto usado en numerosas ocasións 

por parte do dereito internacional. Esta pode ser a causada por unha fiscalidade 

permisiva coa fraude fiscal, a contraída para a preservación do poder das elites, etc. 

Pódese considerar tamén débeda ilexítima aquela débeda pública cuxos fondos se 

destinan a ser novamente prestados a terceiros, no canto de a sufragar gastos operativos 

correntes ou de capital. Xa que logo, faise necesario impulsar unha auditoría coa 

finalidade de identificar que parte da débeda pode ser cualificada como ilexítima. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Cando vai o goberno galego a actuar con transparencia con respecto á débeda 

pública galega? 

- Ten previsto o goberno galego ofrecer información detallada sobre a débeda 

pública galega, tal como os cadros de amortizacións, listaxe de entidades coas que está 

contraída a débeda, os xuros pagados en cada emisións, etc.? 

- Cales son os cadros de amortización da débeda pública galega? 

- Cales son os tipos de xuro aos que se emite a débeda pública galega? 
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- Cales son as entidades coas que está contraída a débeda pública galega? 

- Ten previsto o goberno galego impulsar a creación dunha comisión formada 

por expertos de diferentes ámbitos sociais e económicos coa finalidade de que leve a 

cabo unha auditoría da débeda pública galega? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 17:52:30 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 17:52:35 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 17:52:36 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 17:52:38 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 17:52:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 17:52:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

As familias de Zas levan denunciando a súa situación en relación a pediatría 

varios meses. Isto débese a que antes, dispoñían dun horario de atención de 8:00 

a 15:00 h (35 horas semanais). Na actualidade só teñen servizo de pediatría 15 

horas á semana, de 12:00h a 15:00h, repartidos, dous días no Centro de Saúde de 

Baio e 3 no de Zas, para as máis de 300 familias . Pola tarde, a opción é ir ao 

PAC de  Vimianzo. 

 

 

Isto xera graves problemas laborais ás familias, que ten dificultades para 

adaptarse ao horario de atención á pediatría, ao igual que aos nenos e nenas 

afectadas, que se ven obrigados a perder media mañá de clase.  

 

 

A situación agravouse durante o mes de outubro, con motivo da cobertura das 

necesarias vacacións dos facultativos, xa que, tanto en Vimianzo como en Baio e 

Zas, atopábanse sen servizo de pediatría, o que obrigaba ás familias a desprazarse 

a Camariñas a 40 quilómetros do seu concello.  

 

 

A día de hoxe, xa hai un milleiro de sinaturas recollidas por parte da veciñanza 

afectada, ante a redución do horario deste servizo.  

 

 

Por todo isto, é preciso ter unha resposta do Goberno galego en canto á  

recuperación das 35 horas de atención en Baio e Zas, conforme se viña 

realizando ata hai uns meses, por iso as deputadas e o deputado que asinan 

solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Como valora o Goberno galego a situación de pediatría en Zas? 

 

 

2ª) Vai o Goberno galego  restablecer as 35 horas semanais no canto das 15 que 

se prestan na actualidade? 
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3ª) Contempla o Goberno galego algún tipo de compensación económica para as 

familias obrigadas a facer desprazamentos de ata 40 quilómetros para recibir 

atención pediátrica? 

 

 

4º) Que medidas contempla o Goberno galego para evitar os graves 

inconvenientes aos que están sometidas as familias de Baio e Zas como 

consecuencia da redución de 20 horas semanais de atención pediátrica? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 18:02:02 

 

Julio Torrado Quintela na data 12/11/2018 18:02:13 

 

Noela Blanco Rodríguez na data 12/11/2018 18:02:20 
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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. 

 

 

Achégase o Nadal, e desde as distintas confrarías amósase pesimismo en canto a 

situación do percebe.  A cría non medra como nos anos anteriores, en 

consecuencia a produción tampouco o fai ao ritmo esperado, que permitía unha 

boa campaña para esas datas, probablemente a máis importante do ano. 

 

 

Barállanse varios motivos entre o sector, entre eles: a falta de choivas, que 

aportaría a auga doce necesaria para a cría, o cambio climático, do que temos que 

recordar que a Consellería do Mar só destina 80.000 euros no proxecto de 

orzamentos para 2019; o propio furtivismo, a falta de vedas continuadas ... etc. 

 

 

En calquera caso, non se trata máis ca de suposicións do sector, baseados na súa 

experiencia acumulada ao longo dos anos. Pero vótanse de menos estudos 

científicos e técnicos, que determinen as causas verdadeiras da redución da cría 

de percebe, que analice a súa evolución ao longo dos últimos anos, as previsións 

para o futuro, a necesidade de establecer vedas continuadas de como mínimo 

medio ano, e sobre todo, que avalíe a política levada a cabo ao respecto, para 

poder elaborar un conxuntos de medidas futuras que permitan recuperar os 

valores da especie.  

 

 

Por iso as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Ten analizado o Goberno galego a situación actual da cría do percebe e da 

previsión de cara á campaña do Nadal, se for o caso, que conclusións obtivo? 

 

 

2ª) Ten analizado o Goberno galego a necesidade de establecer vedas 

continuadas de un mínimo de medio ano para recuperar a produción do percebe,  

de ser o caso, que conclusións obtivo? 
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3ª) Como valora o Goberno galego a necesidade de levar a cabo un estudo 

técnico que determine os factores que afectan ao crecemento da cría do percebe? 

 

 

4ª) Vai levar a cabo algunha medida concreta que permita recuperar a produción 

do percebe, se é o caso, cales? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 18:03:46 
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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. 

 

 

Durante os distintos debates que se levaron a cabo no Parlamento de Galicia en 

relación co risco de infección por anisakis, unha das cuestións que xurdiron é a 

posibilidade de realizar investimentos a bordo, que permitan a redución do risco. 

Estas basicamente se destinan á mellora do viscerado, evitando o contacto coa 

carne do peixe e así, evitar o contaxio. Outra posibilidade é a de matar as larvas 

do parasito, que se atopan nas vísceras, que regresan ao mar.  

 

 

No programa 723A de Mellora da calidade produtiva pesqueira e da acuicultura a 

partida de “Investimentos a bordo” viuse reducida nos últimos anos desde 

1.300.000 euros no ano 2017 a 100.000 euros no proxecto de orzamentos do ano 

2019. Este programa tivo no ano 2017 unha execución orzamentaria dun 37 %. 

 

 

Por isto, é necesario coñecer se o Goberno galego está a realizar algún tipo de 

seguimento en relación coas embarcacións pioneiras, e coñecer como valora a 

Xunta de Galicia a necesidade de levar a cabo este tipo de investimentos que non 

hai que esquecer son  de carácter preventivo. 

 

 

Por iso as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Está a realizar algún seguimento o Goberno galego dos resultados dos 

investimentos a bordo, destinados á redución do risco de anisakis, se for o caso, 

que conclusións obtivo? 

 

 

2ª) Valora o Goberno galego a posibilidade de devolver a partida “Investimentos 

a bordo e eficiencia enerxética” no proxecto de orzamentos de 2019, aos valores 

que tiña no ano 2017? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo, María Concepción 

Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado pertencentes 

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

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

A Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades 

recreativas de Galicia, entrou en vigor o 1 de xullo de 2018 e no seu artigo 10 

establece a creación dunha Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 

Recreativas de Galicia como órgano consultivo de estudo, coordinación, 

seguimento e asesoramento das administracións autonómica e local nas materias 

reguladas na lei, atribuíndolle, como a primeira das súas funcións, a audiencia no 

procedemento de elaboración das disposicións de carácter xeral específicas que 

se teñan que ditar no seu desenvolvemento. 

 

 

No artigo 5 do Decreto 82/2018, do 2 de agosto, polo que se regula a Comisión 

de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia establecese a 

composición da Comisión, que estará composta por unha presidencia, unha 

vicepresidencia e quince vogais, das que sete serán en representación da 

Administración autonómica ou das súas entidades instrumentais, dúas en 

representación da Federación Galega de Municipios e Provincias, por  proposta 

da dita federación, e seis en representación dos sectores de espectáculos públicos 

e actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 26 de outubro de 2018 publicouse a Orde do 17 

de outubro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, pola que se nomean as persoas membros 

titulares das vogalías da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 

Recreativas de Galicia, en representación dos sectores de espectáculos públicos e 

actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios.  

 

Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación á seguinte preguntas: 
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Cales foron os criterios empregados para o nomeamento das persoas membros 

titulares das vogalías da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 

Recreativas de Galicia en representación dos sectores de espectáculos públicos e 

actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131543



 
 

 
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/11/2018 10:48:46 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 13/11/2018 10:48:56 

 

Maria de la Concepción Burgo López na data 13/11/2018 10:49:07 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/11/2018 10:49:18 

 

131544



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita. 

 

1. O Parlamento galego aprobou no pasado mes de outubro unha proposta de 

resolución pola que se insta a todas as administracións a consensuar e coordinar as 

actuacións para localizar, exhumar e trasladar para un enterramento digno os restos de 

vítimas do franquismo.  

Trátase dun acordo moi xenérico que debe ser obxecto de concreción e impulso 

polo goberno galego, en coordinación co goberno do Estado e coas administración 

locais. Tamén debe contar coa participación das asociacións de memoria histórica e 

coas familias das vítimas. 

2. No período 2005-2009, o goberno galego impulsou diversas liñas de 

actuación en relación coa recuperación da memoria histórica. No ámbito da 

investigación, promoveu e financiou o Proxecto Nomes e voces, que se converteu nun 

referente estatal do estudo da represión franquista. Un dos resultados deste Proxecto foi 

a elaboración dun mapa de localización de foxas, nas que se distinguen as escavadas e 

exhumadas, as escavadas en cemiterios e as que están sen escavar e exhumar. 

Por outra parte, o goberno galego promoveu nun Plan de exhumación de foxas e 

asinou un convenio a finais do ano 2008 co Instituto de Medicina Legal de Galiza para a 
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coordinación dos traballos antropolóxico-forenses, e co Instituto de Medicina Legal da 

USC, para a realización das análises xenéticas. 

Tanto o Proxecto Nomes e Voces como as actuacións encamiñadas á levar a 

cabo a exhumación de foxas ficaron paralizadas a partir do ano 2009 coa chegada do PP 

ao goberno da Xunta. 

Pasaron pois nove anos de ausencia absoluta de políticas de memoria histórica, o 

que sitúa a Galiza nun deshonroso posto de desleixo e desprezo cara ás vítimas da 

represión franquista que aínda permanecen desaparecidas. 

É tempo pois de recuperar o tempo perdido, desenvolvendo un plan plurianual 

de traballo que permita investigar, localizar, exhumar, identificar e dar un enterramento 

digno ás vítimas do franquismo que están soterradas en foxas común. 

E cómpre facelo con rigor, cos medios técnicos, materiais e económicos 

necesarios, seguindo os protocolos establecidos e contando coa participación das 

familias e das asociacións de memoria histórica. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

1. Que previsións ten o goberno galego a respecto do acordo do Parlamento 

sobre localización, exhumación de foxas e identificación de persoas desaparecidas? 

2. Houbo algún contacto ou reunión co goberno central sobre esta cuestión? 

3. Que partidas prevé aprobar o goberno galego para desenvolver actuacións 

nesta materia? 
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4. Considera necesario contar coas asociacións galegas de memoria histórica? 

5. Considera necesario crear un banco de ADN? 

6. Vai colaborar o goberno galego co goberno navarro na identificación das 

vítimas galegas da fuga de Ezkaba?  

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro 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 14/11/2018 10:38:41 

 

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 10:38:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 10:38:47 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

escrita. 

 

A lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico recolle no seu artigo 49 

sobre a xestión da demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre 

as que se recolle a prestación do servizo de interrompibilidade xestionado polo operador 

del sistema que incentiven a mellora do servizo e a eficiencia e aforro enerxéticos, 

podendo dar o cumprimento dos obxectivos previstos en ditas medidas ao 

recoñecemento dos custos para a posta en práctica.  

A interrompibilidade é o mecanismo de xestión da demanda de enerxía 

empregado para dar unha resposta rápida ás necesidades do sistema eléctrico con base a 

criterios técnicos e económicos que consiste en reducir a potencia activa demandada en 

resposta a unha orde emitida polo operador do sistema, Red Eléctrica. 

Para organizar este sistema realízanse poxas. Recentemente, no BOE do 14 de 

novembro de 2018 publicábase a “Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la 

Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características 

del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de 

la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, 

para el período de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.” 
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En Galiza hai varias empresas electrointensivas pendentes desta poxa, que no 

momento de asinar esta iniciativa parlamentar no mes de novembro descoñecen aínda a 

canto pagaran a enerxía o próximo 2019. Unha delas é Alcoa, nun momento de grande 

incerteza pola ameaza de peche da factoría da Coruña, mais tamén pola seguridade a 

respecto das unidades da Mariña. Polo tanto, esta poxa chega nun momento delicado 

para a industria no que unha vez máis está enriba da mesa o debate sobre a necesidade 

dunha tarifa industrial estábel, cuestión que o Bloque Nacionalista Galego ten 

defendido. Así mesmo, cómpre valorar a convocatoria de poxa e os seus termos. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Cal é a valoración do goberno galego sobre como sitúa á industria 

electrointensiva galega esta nova poxa de interrompibilidade? 

-Valorou o goberno galego co goberno central e os diferentes axentes 

convocados os termos desta poxa na reunión que mantivo o 8 de novembro en Madrid 

sobre a situación de Alcoa?  

-Foron informados desta resolución que xa estaba tomada por parte do goberno 

central? En que data e por que vías? Cal foi a valoración do goberno galego? Remitiu 

algunha consideración? Por que razóns?  

-Considera o goberno galego que a planificación desta poxa era unha 

oportunidade para Alcoa? En que termos?  

-Considera o goberno galego que entraba xa nas previsións do goberno central 

celebrar esta poxa? Tiña solicitado o goberno galego que se desenvolvera por un 

período de tempo maior?  
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-Que repercusións considera o Goberno Galego que se teñen dado na industria 

electrointensiva galega co cambio no sistema de poxa? Como as valora? 

-Ten avaliado co sector esta última poxa?  

-Ten realizado a Xunta de Galiza, ao abeiro do INEGA ou dalgún outro 

instrumento, unha avaliación do posíbel impacto no momento de coñecérense os 

borradores previos así como o informe previo da CNMC?  

-Ten presentado a Xunta de Galiza alegacións ou propostas nas fases de 

preparación da nova regulación? Cales foron as razóns? Que consideracións fará para as 

vindeiras?  

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

escrita. 

 

As industrias electrointensivas teñen un importante peso na produción industrial 

e na xestión do emprego en Galiza. Unha delas é Alcoa, que o pasado 17 de outubro 

comunicou aos cadros de persoal así como publicamente a súa intención de pechar as 

instalacións da empresa na Coruña. Unha situación preocupante que ten mobilizada á 

sociedade e require de avanzar nos pasos que se teñen dado desde o ámbito 

institucional.  

Cómpre recordar que o sistema de interrompibilidade vén sufrindo nos dous 

últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento de cara a adaptarse ás 

esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior regulación do mecanismo 

competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade ten 

espertado as alertas na industria electrointensiva e abre diferentes dúbidas sobre como 

poderá afectar á industria situada no noso país, xa que muda de forma importante o 

mecanismo de capacidade. Fóra de ir cara unha corrección desta situación e a mudanza 

por unha tarifa industrial estábel, semella polas últimas novidades que a intención do 

goberno central pasa por manter este sistema e as poxas cada seis meses. As propostas 

verquidas polo presidente da Xunta de cara a fornecelas para períodos dun lustro 

tampouco parece avanzar.  
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Paralelamente, o Comité de Empresa de Alcoa trasladou á Xunta de Galiza, ao 

goberno central e aos grupos parlamentares unha serie de propostas con data de rexistro 

do 30 de outubro de 2018 que merecen ser consideradas, asumidas como propias e 

defendidas. É preciso insistir á compañía Alcoa para que non leve a cabo o expediente 

de extinción de emprego así como impulsar de forma inmediata a constitución dunha 

mesa de negociación con todas as partes implicadas para atopar unha solución urxente 

que garanta o mantenemento da actividade empresarial e o emprego, así como 

implicarse para achegar seguridade e permitir ao conxunto das empresas 

eletrointensivas competir en igualdade de condicións co resto de factorías a nivel 

internacional.  

Así mesmo, vistos os pasos da propia empresa nas últimas semanas e a 

insuficiencia... é pertinente tamén poñer enriba propostas vinculadas a que o Estado 

interveña nesta cuestión. Isto é algo que se ten dado noutros países, noutras ocasións e 

que mesmo recolle a Constitución española. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos 

clara a defensa da participación pública dos sectores estratéxicos e que é preciso, de non 

verificarse solucións, apostar pola intervención nesta situación.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Como valora o goberno galego a evolución da situación de Alcoa na Coruña? 

-Vai demandar a Xunta de Galiza do goberno central a intervención pública en 

Alcoa Coruña? 

-Que información ten a respecto da situación de San Cibrao? 
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-Como valora o seu cumprimento dos acordos do Parlamento Galego no Pleno 

do 23 de outubro? 

-Como valora os puntos demandados no escrito remitido polo Comité de 

empresa á Xunta de Galiza con data de rexistro do 30 de outubro de 2018? 

-Que avances existen respecto da demanda do sector dunha tarifa industrial 

estábel? 

-Como avalía a poxa para 2019? 

-Que actuacións ao abeiro das competencias da Xunta vai activar diante da 

situación xerada polo conflito de Alcoa?  

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, sobre as interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a 

clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galiza. 

 

Segundo as cifras proporcionadas polo Ministerio de Sanidade no último ano do 

que se dispón de datos, en Galiza practicáronse en 2016, 3.140 interrupcións voluntaria 

do embarazo (IVEs). Delas, o 88% foron levadas a cabo en centros privados (2.788) 

fronte a apenas 352 que tiveron lugar na rede sanitaria pública galega o que evidencia 

que a inmensa maioría dos abortos son derivados no noso país a clínicas privadas.  

Así mesmo, no informe publicado polo Ministerio sinálase que o 48% das 

Interrupcións Voluntarias do Embarazo (IVEs) que teñen lugar en Galiza resultan de 

embarazos non desexados froito de relacións sexuais nas que, segundo declaran as 

propias mulleres, non se utilizou ningún método anticonceptivo (1.506).  

Isto é, en case a metade dos casos non se utilizou preservativo ou algún outro 

método. Algo especialmente grave se temos en conta que os riscos en relacións sexuais 

sen protección van alén dos embarazos non desexados e teñen a ver tamén coa 

transmisión de ETS.    
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Cando observamos o perfil demográfico que describen as cifras vemos que 

aquelas mulleres que declaran non ter usado ningún método anticonceptivo sitúanse 

maioritariamente en niveis de instrución altos:  

Bacharelato e Ciclos FP (763) 

Escolas Universitarias e Facultades (355) 

ESO e Equivalentes (326) 

É evidente que algo está a fallar en materia de educación sexual especialmente 

entre a mocidade. Neste senso, persoas expertas do ámbito da sexoloxía e da saúde 

emocional na infancia e a adolescencia teñen denunciado a falta de formación e 

información a este respecto nas aulas que fica, as máis das veces, reducida apenas a 

obradoiros puntuais polo que teñen reclamado, en non poucas ocasións, a necesidade de 

incluír, como materia específica, a educación sexual.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galiza os datos sobre IVEs no noso país? 

- Que opinión lle merece ao goberno galego a porcentaxe de derivacións a 

clínicas privadas que se rexistran? 

- Por que non se atenden na rede sanitaria pública galega estes casos? 

- Pensa adoptar a Xunta de Galiza algunha medida para garantir que máis 

interrupcións voluntarias do embarazo se leven a cabo en centros públicos? 
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- Valorou o Goberno galego a posibilidade de crear unidades de referencia para 

poder atender máis casos na pública e, por exemplo, garantir que a obxección de 

conciencia do persoal facultativo non sexa impedimento para levar a cabo os abortos na 

pública? 

- Que opinión lle merece ao Goberno galego a porcentaxe de IVEs que derivan 

de relacións sexuais sen métodos anticonceptivos? 

- Ten estudado, ou pensa estudar, as razóns polas que o 48% dos embarazos non 

desexados resultan de non usar métodos anticonceptivos? 

- En caso afirmativo, cales son e que medidas ten adoptado a Xunta para reaxir a 

esta situación? 

- En caso contrario, pensa avaliar as causas e adoptar algunha medida ao 

respecto? 

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2018 17:07:55 

 

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 17:08:00 

 

Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 17:08:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/11/2018 17:08:06 

 

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2018 17:08:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2018 17:08:08 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

escrita, sobre as interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a 

clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galiza. 

 

Segundo as cifras proporcionadas polo Ministerio de Sanidade no último ano do 

que se dispón de datos, en Galiza practicáronse en 2016, 3.140 interrupcións voluntaria 

do embarazo (IVEs). Delas, o 88% foron levadas a cabo en centros privados (2.788) 

fronte a apenas 352 que tiveron lugar na rede sanitaria pública galega o que evidencia 

que a inmensa maioría dos abortos son derivados no noso país a clínicas privadas.  

Así mesmo, no informe publicado polo Ministerio sinálase que o 48% das 

Interrupcións Voluntarias do Embarazo (IVEs) que teñen lugar en Galiza resultan de 

embarazos non desexados froito de relacións sexuais nas que, segundo declaran as 

propias mulleres, non se utilizou ningún método anticonceptivo (1.506).  

Isto é, en case a metade dos casos non se utilizou preservativo ou algún outro 

método. Algo especialmente grave se temos en conta que os riscos en relacións sexuais 

sen protección van alén dos embarazos non desexados e teñen a ver tamén coa 

transmisión de ETS.    
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Cando observamos o perfil demográfico que describen as cifras vemos que 

aquelas mulleres que declaran non ter usado ningún método anticonceptivo sitúanse 

maioritariamente en niveis de instrución altos:  

Bacharelato e Ciclos FP (763) 

Escolas Universitarias e Facultades (355) 

ESO e Equivalentes (326) 

É evidente que algo está a fallar en materia de educación sexual especialmente 

entre a mocidade. Neste senso, persoas expertas do ámbito da sexoloxía e da saúde 

emocional na infancia e a adolescencia teñen denunciado a falta de formación e 

información a este respecto nas aulas que fica, as máis das veces, reducida apenas a 

obradoiros puntuais polo que teñen reclamado, en non poucas ocasións, a necesidade de 

incluír, como materia específica, a educación sexual.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Diante dos datos anteriormente expostos, como valora a Xunta de Galiza a 

educación sexual no noso país? 

- Que formación e información se traslada á mocidade do noso país a través do 

ensino público e de que maneira? E fóra del, por exemplo, nos Céntros Quérote+? 

- Pensa o Goberno galego que é suficiente? 

- Pensa adoptar algunha medida ou iniciativa nova nesta materia a Xunta de 

Galiza? 
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- Ten estudado, ou pensa estudar, a Xunta de Galiza as razóns polas que o 48% 

dos embarazos non desexados resultan de non usar métodos anticonceptivos? 

- En caso afirmativo, cales son e que medidas ten adoptado a Xunta para reaxir a 

esta situación? 

- En caso contrario, pensa avaliar as causas e adoptar algunha medida ao 

respecto? 

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2018 17:07:17 

 

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 17:07:23 
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Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 17:07:24 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/11/2018 17:07:26 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2018 17:10:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2018 17:10:17 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada 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. 

 

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento 

da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como  a gripe, 

resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que 

son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas 

usuarias. 

De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do 

SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a 

Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas 

urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de 

Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en 

evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.  

As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos, 

crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un 

carácter estrutural e  que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia 

que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen 

dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de 

resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e 

como vemos todos os anos.  

O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe 

tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se 
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72 

horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que 

condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.  

Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos 

de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial, 

cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar 

solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital 

importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos 

Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS. 

Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que 

precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.  

Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas:  

- Cales son os plans de continxencia que ten previsto o Goberno para evitar 

que un ano máis se produzan situacións de saturación nas urxencias?  

- Por que o Goberno non escoita as constantes demandas das e dos 

profesionais en relación aos medios e dispositivos de asistencia 

necesarios?  

- Cando pensan mellorar os pranteis de traballadoras e traballadores nos 

centros públicos galegos coa fin de reducir as saturacións nos servizos de 

urxencias? 

- Neste último ano, cantas veces puxeron as e os profesionais en 

coñecemento do Goberno a posibilidade de saturación dos servizos?  

- Considera o Goberno que as esperas nos servizos de urxencias é a 

axeitada?  
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- Cal é o prazo de tempo que considera aceptable a Xunta de Galicia para a 

permanencia nun Servizo de urxencias dende a entrada ata o ingreso en 

planta para unha persoa que o teña prescrito? 

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 18:31:34 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

    

Eva Solla Fernández, deputada 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. 

 

O Hospital do Salnés é un exemplo moi claro do proceso de desmantelamento 

dos hospitais comarcais no Servizo Galego de Saúde que se ten agudizado coa 

entrada en vigor da modificación da Lei de Saúde de Galicia.  

As denuncias por peche de servizos e a falta de persoal en comparativa co resto 

de hospitais do SERGAS xa era unha característica propia deste hospital. De 

feito, servizos que nun principio pechaban en determinadas datas, agora 

permanecen pechados de xeito constante, como sucede coa terceira planta deste 

hospital.  

Unha vez máis, o persoal do hospital e concretamente o persoal de enfermería, 

denunciou a saturación e sobrecarga asistencia que existe nas dúas plantas que 

permanecen abertas e nas urxencias. O peche da terceira planta, provoca demoras 

importantes na hospitalización ao non existir nin o espazo nin o persoal axeitado 

que poida facer fronte á mesma, consecuencia dos recortes efectuados durante 

todos estes anos 

O desborde de traballo no persoal que leva anos denunciando a necesidade de 

aumentar a plantilla xa que non se están nin sequera a cubrir baixas ou vacacións, 

ten unha consecuencia directa na calidade asistencial. 

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:  
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- Considera a Xunta de Galicia que está a facer unha política responsable co 

peche de servizos na sanidade? 

- Por que continúa pechada a terceira planta do hospital si saben que todos 

os anos se producen as mesmas consecuencias? 

- Por que non cubren as ratios de persoal necesarias tendo en conta a 

demanda da poboación a que atende o Hospital Comarcal do Salnés?  

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 19:13:54 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, 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. 

 

 

Os estaleiros da ría Ferrol dedicados á construción militar e civil, 

reparacións e fábrica de  turbinas, xeran ao redor de 2.200 empregos 

directos e 10.500 indirectos. O que supón o 22 % da contribución do 

emprego industrial da provincia, achegando o 24 % do PIB industrial 

provincial. 

 

 

Do mesmo xeito que están a facer, os máis modernos estaleiros da nosa 

contorna, tense que acometer a modernización organizativa e física das 

instalacións e métodos de traballo de  Navantia, de forma que podamos ir 

crecendo de maneira acorde coa dos nosos competidores. 

   
 

Navantia  ten que  dotar as instalacións das ferramentas necesarias, para 

poder seguir á vangarda nun mercado de gran expansión e no que xa 

estamos posicionados, sen renunciar a novas actividades como a eólica 

mariña, o desenvolvemento de novos sistemas ou a posta en actividade das 

fábricas de motores e  turbinas que actualmente traballan moi por baixo das 

súas capacidades.  

 

 

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Vai adoptar o Goberno galego  algunha medida para apoiar o proxecto 

de modernización e desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na ría de Ferrol, se 

for o caso, cales? 
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2ª)  Vai o Goberno galego establecer iniciativas no ámbito formativo da FP 

e da investigación para o sector naval de Ferrol, se for o caso, cando? 

 

 

3ª) Contempla o Goberno galego un plan integral de apoio á industria 

auxiliar do naval na ría de Ferrol que contemple accións no ámbito da 

financiación e innovación dos procesos produtivos? 
 

 

Pazo do Parlamento, 14 de novembro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/11/2018 19:32:04 

 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/11/2018 19:32:18 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, 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. 

 

 

A política levada a cabo por este Goberno no que se refire ás oficinas agrarias 

comarcais, os seus cometidos e a política de persoal é un claro signo do 

abandono ao que está sometido o sector agrogandeiro. Non existe ningún tipo de 

planificación, senón que as baixas e amortizacións de persoal se fan sen ningún 

tipo de criterio, sen ter en conta o peso que poida ter a actividade agrogandeira na 

zona, o número de afectados ... etc. 

 

 

O baleiro de contido e de traballos a realizar foi paulatino de tal forma que, en 

moitos casos, as oficinas agrarias comarcais, que noutros tempos desenvolveron 

un papel fundamental de dinamización e de asesoramento, vense reducidas 

moitas delas a un papel de simples tramitadoras e de inspección. 

 

 

Ademais, danse casos nos que, debido á sobrecarga de traballo do escaso persoal 

co que contan algunhas oficinas, implica retrasos na tramitación dos expedientes, 

facendo que, ás veces, non se poidan cumprir os prazos esixidos nas 

convocatorias e ocasionando os correspondentes inconvenientes para os e as 

propietarias das explotacións. 

 

 

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª)  Cal é a situación actual das oficinas agrarias comarcais, especificadas por 

concellos? 

 

 

2ª)  Cal é a función actual das oficinas agrarias comarcais, especificadas por 

concellos? 
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3ª)  Cal é o número de traballadores das oficinas agrarias comarcais, durante os 

anos 2016, 2017 e 2018, especificadas por categorías e concellos? 

 

 

4ª) Cal é o número de plans de mellora tramitados polas oficinas agrarias 

comarcais, durante os anos 2016, 2017 e 2018, especificadas por concellos? 

 

 

5ª) Cal é o número de estudos económicos para solicitar unha axuda tramitados 

polas oficinas agrarias comarcais, durante os anos 2016, 2017 e 2018, 

especificadas por concellos? 

 

 

6ª) Cal é o número de inspeccións realizadas polas oficinas agrarias comarcais, 

durante os anos 2016, 2017 e 2018, especificadas por concellos? 

 

 

7ª) Cal foi o resultado das inspeccións realizadas polas Oficinas Agrarias 

Comarcais, durante os anos 2016, 2017 e 2018, especificadas por concellos? 

 

 

8ª) Cal é o número de vehículos dos que dispoñen as oficinas agrarias comarcais, 

especificadas por tipo e concellos? 

 

 

9ª) Cal é a antigüidade dos vehículos dos que dispoñen as oficinas agrarias 

comarcais, especificadas por tipo e concellos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de novembro de 2018 
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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. 

 

O goberno do Estado, a través do ministro de Fomento José Luís Ábalos, 

vén de lanzar o “globo sonda” do pagamento de peaxes nas autovías e 

autoestradas que actualmente están libres de pagamento polas persoas usuarias. 

Trátase dun anuncio que vai na liña das propostas das grandes construtoras e que 

ten como obxectivo penalizar aínda máis a particulares e transportistas polo uso 

de vías de alta capacidade. 

En Galiza chove sobre mollado. A situación da AP 9 é absolutamente 

escandalosa e inasumíbel, con subas das peaxes de máis do 40% desde o ano 

2010, cun incremento do 4% no que vai de ano, con novas subas abusivas 

anunciadas para os vindeiros meses. E sen apenas bonificacións para persoas e 

empresas que fan un uso habitual desta infraestrutura. 

O mesmo ocorre coa autoestrada AP 53 entre Santiago e Lalín, que 

ademais de ter un custo moi elevado, ten graves carencias nas vías de acceso e 

saída. Neste caso dáse ademais o agravio do cobro da peaxe no treito Santiago-
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Lalín, de titularidade estatal, e a gratuidade no treito Lalín-Ourense, de 

titularidade autonómica. 

Na rede de vías de alta capacidade de titularidade autonómica tamén se 

producen agravios no caso da autovía AG55 A Coruña-Carballo e na AG 57 

Vigo-Val Miñor. 

Desde o BNG entendemos que se debe avanzar na supresión das peaxes, 

especialmente no caso de autoestradas como a AP9 que teñen períodos de 

concesión que xa chegan aos 40 anos e que supuxeron ao longo deste tempo e 

supoñen un gran negocio para a concesionaria. Cómpre neste sentido ter en conta 

que outras autoestradas coetáneas da AP9 van quedar libres de peaxes nos anos 

2019-2021. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Como valora a Xunta de Galiza o anuncio do Ministerio de Fomento de 

establecer peaxes nas autoestradas? 

-Que medidas demandou ou prevé adoptar a Xunta de Galiza para o 

abaratamento das peaxes da AP9 e para evitar novas subas? 

-Vai levar a cabo algunha actuación o goberno galego para esixir do 

goberno do Estado a realización dun estudo sobre o rescate da concesión e a 

supresión das peaxes na AP 9? 
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-Que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza para o abaratamento das 

peaxes nas autoestradas de titularidade autonómica? Ten previsto encargar algún 

estudo para a supresión das peaxes nas autoestradas AG 55 e AG 57? 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro 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 15/11/2018 10:51:10 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 10:51:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 10:51:19 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 10:51:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 10:51:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 10:51:25 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial na Coruña en 2016 era de 

17.290 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das 

mulleres apenas chegou a 13.191euros.  

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa catro mil euros 

inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha  fenda salarial  do 

31%? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:13:35 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

I Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Lugo en 2016 era de 

15.710 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das 

mulleres apenas chegou a 11.882euros.  

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

- Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa case catro 

mil euros inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha  fenda 

salarial  do 32%? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:14:52 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial  en Ourense en 2016 era de 

14.700 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das 

mulleres apenas chegou a 12.066 euros.  

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa 2.634 euros 

inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha  fenda salarial  do 

22%? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:15:33 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial  en Pontevedra en 2016 era de 

16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das 

mulleres apenas chegou a 12.021 euros.  

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa catro mil 

cincocentos  euros inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha  

fenda salarial  do 38%? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:16:34 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia da Coruña o 45% das persoas 

asalariadas non chegase a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que 

mais de catro de cada dez asalariados non chegue a mileurista? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:18:04 

 

131590



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Lugo o 52% das persoas 

asalariadas non chegase a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que 

mais de unha de cada dúas persoas asalariadas non chegue a mileurista? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:18:42 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Ourense o 53% das persoas 

asalariadas non chegase a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que 

mais de unha de cada dúas persoas asalariadas non chegue a mileurista? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:19:26 

 

131594



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Pontevedra o 50% das persoas 

asalariadas non chegase a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que 

unha de cada dúas persoas asalariadas non chegue a mileurista? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:19:58 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia da Coruña houbera 113.475 persoas 

asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos de 700 

euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao 30% 

das persoas asalariadas da provincia. 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:20:44 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

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

para a súa resposta escrita. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Lugo houbera 35.850 persoas 

asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos de 700 

euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao 34% 

das persoas asalariadas da provincia. 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:21:31 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Ourense  houbera 32.050 persoas 

asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos de 700 

euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao 34% 

das persoas asalariadas da provincia. 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:24:59 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha 

serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a 

distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da 

mediana do salario dende 2002 a 2016. 

Tendo en conta estes datos dispoñibles no estudo do IGE sobre a Mostra 

Continua de Vidas Laborais de 2016, o Grupo Parlamentar de En Marea formula 

a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que  na provincia de Pontevedra houbera 110.775 

persoas asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos 

de 700 euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao 

34% das persoas asalariadas da provincia. 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:25:35 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial  na Coruña en 2016 era de 

15.381 euros brutos ao ano, isto é, 1.100 euros en 14 pagas, unha cifra que unha 

vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda en mil euros. 

Esta é a realidade salarial da provincia da Coruña: o salario mediano, o que se 

aproxima mellor á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis 

común sexa un mileurista. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que o salario mediano en Coruña sexa de mil euros 

netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas laborais? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:26:20 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Ourense en 2016 era de 

13.291 euros brutos ao ano, isto é, 949 euros en 14 pagas, unha cifra que unha 

vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de 900 

euros. 

Esta é a realidade salarial de Ourense: o salario mediano, o que se aproxima 

mellor á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis común 

non chegue a mileurista. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que o salario mediano en Ourense estea por debaixo de 

mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas 

laborais? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:27:00 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Lugo en 2016 era de 13.614 

euros brutos ao ano, isto é, 972 euros en 14 pagas, unha cifra que unha vez 

descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de 920 euros. 

Esta é a realidade salarial de Lugo: o salario mediano, o que se aproxima mellor 

á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis común non 

chegue a mileurista. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que o salario mediano en Lugo estea por debaixo de mil 

euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas 

laborais? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:27:42 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de 

14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha 

vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil 

euros. 

Esta é a realidade salarial de Pontevedra: o salario mediano, o que se aproxima 

mellor á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis común 

non chegue a mileurista. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta: 

-Como valora o Goberno que o salario mediano en Pontevedra estea por debaixo 

de mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas 

laborais? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:29:21 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo. 
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No informe elaborado polo IGE a mediana salarial na Coruña pasou de 15.111 

euros anuais brutos en 2012 a 15.381euros brutos en 2016. 

Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na fase alcista do ciclo 

económico, o salario mediano de Coruña aumentou en 270 euros anuais,. En 

temos relativos supón un incremento nominal do 1,8%, pero en realidade os 

salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC acumulado é do 

3,2%. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta: 

- Como valora o Goberno que o salario mediano na Coruña estea 

practicamente estancado dende 2012 en termos nominais, pero 

acumulando unha perda de poder adquisitivo do 1,4%, en especial tendo 

en conta que en 2014 se iniciou unha fase alcista do ciclo económico? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

  

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:30:05 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo 
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No informe elaborado polo IGE a mediana salarial en Ourense pasou de 13.098 

euros anuais brutos en 2012 a 13.291 euros brutos en 2016. 

Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na fase alcista do ciclo 

económico, o salario mediano de Ourense aumentou en 193 euros anuais,. En 

temos relativos supón un incremento nominal do 1,5%, pero en realidade os 

salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC acumulado é do 

3,2%. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta: 

- Como valora o Goberno que o salario mediano en Ourense estea 

practicamente estancado dende 2012 en termos nominais, pero 

acumulando unha perda de poder adquisitivo do 1,7%, en especial tendo 

en conta que en 2014 se iniciou unha fase alcista do ciclo económico? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

  

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:30:42 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo 
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No informe elaborado polo IGE a mediana salarial en Pontevedra pasou de 

14.035 euros anuais brutos en 2012 a 14.137 euros brutos en 2016. 

Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na fase alcista do ciclo 

económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en 102 euros anuais,. En 

temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%, pero en realidade os 

salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC acumulado é do 

3,2%. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta: 

- Como valora o Goberno que o salario mediano en Pontevedra estea 

practicamente estancado dende 2012 en termos nominais, pero 

acumulando unha perda de poder adquisitivo do 2,5%, en especial tendo 

en conta que en 2014 se iniciou unha fase alcista do ciclo económico? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

  

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:31:20 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado 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. 

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os 

resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un 

conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da 

Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT 

e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE. 

A MCVL  constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o 

ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en 

situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou 

subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión 

contributiva da Seguridade Social. 

Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia 

laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o 

individuo estivo traballando e cotizando a  Seguridade Social e las características 

laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime, 

bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego. 

Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do 

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios, 

porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de 

traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no 

salario que ten unha persoa ao longo do tempo 
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No informe elaborado polo IGE a mediana salarial en Lugo pasou de 13.916 

euros anuais brutos en 2012 a 13.614 euros brutos en 2016. 

Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na fase alcista do ciclo 

económico, o salario mediano de Lugo non só non aumentou senón que caeu en  

302 euros anuais. En temos relativos supón un retroceso nominal do 2,2%, pero 

en realidade os salarios perderán mais poder adquisitivo porque nese tempo o 

IPC acumulado é do 3,2%. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta: 

- Como valora o Goberno que o salario mediano en Lugo acumule unha 

perda de poder adquisitivo do 5,4%, en especial tendo en conta que en 

2014 se iniciou unha fase alcista do ciclo económico? 

 Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018. 

  

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:33:33 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 27 de outubro unha vaga de frío con nevaradas en cotas moi baixas para esa 

época do ano provoca cuantiosos danos nas comarcas da montaña de Lugo 

principalmente. O Courel, O Incio, A Fonsagrada son algunhas das zonas con maior 

afectación. 

A inesperada aparición dunha copiosa nevarada, cando as caducifolias vestían 

aínda toda a súa folla provocou un desastre natural nelas esgazando pólas a eito. Esta 

rotura e esgazamento traduciuse en bloqueos de estradas, pistas e camiños, rotura de 

árbores novas, rotura de polas de folla caduca nas beiras dos ríos e nos espazos onde 

reina o castiñeiro a perda case total da colleita. 

As consecuencias son aínda "incomprensiblemente" visibles. A día de hoxe os 

camiños de terra non se tocaron, as estradas locais e provinciais están afectadas, os ríos 

e regatos teñen demasiadas pólas que poden levar a taponamentos e obstrucións cando o 

caudal aumente, o Camiño de Santiago está interrompido en varios tramos... 

Pero o máis salientable é a desfeita nos carballos, castiñeiros e demais 

caducifolias que será preciso tratar con podas axeitadas e repoñer con exemplares 
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adecuados. Non se trata de regalar plantas senón de deseñar unha acción de restauración 

debidamente planificada. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

- Ten feita o goberno galego unha estimación de danos ocasionados pola 

nevarada deste outono na montaña de Lugo? 

- Vai establecer algunha liña de axudas para paliar os danos ou algún plan de 

restauración na arboreda caducifolia afectada especialmente en carballos, castiñeiros e 

froiteiras? 

- Ten pensada algunha iniciativa para que se acometa a limpeza de ríos e regatos 

das zonas afectadas? 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 14:05:43 
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Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 14:05:51 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 14:05:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 14:05:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 14:05:55 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta escrita, relativa ás queixas presentadas por pais e nais de nen@s 

ingresad@s en oncoloxía pediátrica do CHUS polas deficiencias existentes no 

servizo. 

 

Pais e nais de nen@s ingresad@s na área de Oncoloxía pediátrica do CHUS 

veñen de presentar diversas queixas pola situación na que se atopa o servizo, que 

van desde o mantemento do material, a limpeza, a insuficiencia de habitacións en 

xeral e de illamento en particular o que supón un gravísimo risco para a saúde d@s 

nen@s en especial @s inmunodepremid@s. 

Denuncian que o material está estragado e non se repón, hai camas nas que 

dá o sol directo e nas ventás non se pode regular a luz, mandos eléctricos das camas 

que non traballan, colchóns rompidos, buratos nas duchas, papel das paredes 

despegado, mesas de apoio esnaquizadas e oxidadas, cadeiras-sofá rompidas, 

armarios cotrosos, roupa da cama con buratos e remendos, árbores de medicamentos 

que non andan, unha pesa única para todas as habitacións…).Incluso denuncian que 

teñen que traer os núcleos de enchufes para ter suficientes conexións para as 

máquinas dos tratamento d@s seus fill@s, limpeza deficiente. 
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Engaden a inexistencia de ningún espazo común específico para oncoloxía 

pediátrica, a que en principio sería a zona destinada a este fin está dedicada a 

Infantosiquiatría, moi importante tendo en conta que na maioría dos casos os 

ingresos son moi longos. 

Outra das denuncias ten a ver cos controis nas Consultas externas, que 

supoñen un martirio: o tempo de espera é sempre dunhas tres horas de media porque 

citan a tod@s @s nen@s para a mesma hora. A sala de espera é insuficiente e mal 

dotada, só unha cadeira de adultos e literalmente non se colle. Tras facer a analítica, 

non se lles facilita almorzo nunha zona apropiada para nen@s inmunodepremid@s, 

teñen que ir a almorzar á cafetería do hospital, co risco que isto supón, xa que non é 

un espazo seguro que sería imprescindíbel para evitar contaxios. A todo isto hai que 

engadir as moitas dificultades e o prezo do aparcamento. 

A denuncia máis grave é a referida á insuficiencia de habitacións para 

ingresos de inmunodepremid@s. Denuncian que só existen catro habitacións de 

illamento cotadas como tales. Que é habitual que cheguen nen@s sen defensas e que 

teñan que estar esperando horas na sala de curas ou na Aula Andrea, que o illamento 

se faga en habitacións normais que non contan coa presión de aire positiva necesaria 

para este tipo de pacientes inmunodepremid@s., a convivencia na área de oncoloxía 

con habitacións de escolares, co risco que isto supón, arrefriados, constipados ou 

calquera outro virus, ou que moi frecuentemente @s nen@s de oncoloxía ubícanos 

en habitacións de escolares, o que supón un trato desigual, xa que estas habitacións 

non teñen os mesmos servizos e tampouco levan unha limpeza a maiores. A 

situación chegou a tal gravidade que hai uns días o alicatado do baño dunha 

habitación na que estaban nen@s en illamento veuse abaixo podendo causar unha 

desgraza,e procedeuse á súa reparación sen sacar ao neno da habitación que 
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comparte entrada con esta, con todo o que supón a obra de po e entrada e saída con 

materiais de construción. 

Denuncian que as carencias e irregularidades moi graves que se acaban de 

relatar só se van superando polo bo facer do persoal. 

Ao Bloque Nacionalista Galego parécelle moi grave a situación que veñen de 

denunciar nun servizo cunha patoloxía tan sensíbel como é a oncolóxica en xeral e 

máis cando se trata de nen@s o que debería requirir extremar tanto os coidados 

como a atención que reciben, e todo indica que non está a acontecer.  

 

É urxente solucionar a situación e por esta razón presentamos as seguintes 

preguntas para resposta escrita: 

-Que medidas vai tomar o Goberno galego para rematar co déficit existente 

na oncoloxía pediátrica? 

-É coñecedor o Goberno galego da situación que veñen de denunciar pais e 

nais en oncoloxía pediátrica do CHUS? 

-Que actuacións vai realizar para solucionalas? 

-Considera que un/unha nen@ doente de cancro, inmunodeprimid@ coas 

súas defensas baixo mínimos, pode estar ingresad@ nunha habitación das destinadas 

a escolares sen todas as condicións que deben ter as de illamento? 

131627



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

-Considera que un/unha nen@ doente de cancro, inmunodeprimid@ pode 

estar agardando durante horas a ser ingresado nunha sala, na sala de curas ou no 

control de enfermería por falta de habitación? 

-Quen é o responsábel de que se procedera á reparación do alicatado do baño 

dunha habitación que se veu abaixo, que comparte entrada con outra na que sigue un 

neno en illamento, con todo o que supón a obra de po e entrada e saída con materiais 

de construción? 

-Parécelle que as condicións nas que @s nen@s,e @s seus pais e nais, que 

teñen que acudir ás consultas de control oncolóxico, son axeitadas para a súa 

patoloxía? 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 16:55:01 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta escrita, relativa ao incremento das contías económicas e do público albo 

das axudas periódicas. 

 

O día 7 de agosto de 2007 publicábase no Diario Oficial de Galiza o texto da 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, unha lei pioneira que saíu adiante grazas ao necesario debate e 

consenso político arredor dun problema que debe ser central na sociedade nas 

institucións políticas, a violencia machista. Nesta recollíanse un amplo abano de 

“medidas conducentes a coordinar e planificar os recursos necesarios a través 

dunha correcta rede que integre medidas de información, de recuperación 

psicolóxica, de apoio económico, de inserción laboral e de acceso á vivenda.” que 

foron evoluíndo durante estes anos, nos que o movemento feminista conseguiu dar 

meirande visibilidade e importancia a esta cuestión.  

Este texto legal recolle no seu Artigo 3.-Formas de violencia de xénero, no 

apartado c) a Violencia económica descrita da seguinte maneira “que inclúe a 

privación intencionada, e non xustificada legalmente, de recursos para o benestar 

físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos ou a discriminación na 

disposición dos recursos compartidos no ámbito da convivencia de parella.” Así 
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mesmo, nos principios xerais que rexen a lei recóllese que “As administracións 

públicas procurarán en todo momento que as mulleres teñan garantida a súa 

integridade psicolóxica e a súa autonomía social e económica a través dos recursos 

axeitados.” como un dos elementos centrais para saír da espiral de violencia e para 

evitar a revitimización. Así mesmo, incluíase na citada lei o artigo 35, no que se 

prevían medidas “Co fin de favorecer a integración sociolaboral das mulleres que 

sofren violencia de xénero” prevendo para tal efecto, entre outras, axudas 

económicas nos cursos de formación ocupacional.  

Estas cuestións dan idea da importancia que ten todo o referido ao aspecto 

económico para abordar o tratamento integral e efectivo da violencia machista. Máis 

aínda, tendo en conta a discriminación estrutural da muller no ámbito laboral, é 

menester arbitrar medidas que garantan a autonomía económica das vítimas, como 

aspecto imprescindíbel para superaren esta violencia.  

Como ferramenta para intervir neste ámbito, no Capítulo V recóllense 

Medidas de carácter económico e a lei, no seu texto orixinal, recollía no Artigo 39 o 

seguinte:  

Artigo 39.-Prestacións periódicas. 

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de 

igualdade, establecerá unha prestación económica dirixida ás mulleres que sofren 

violencia de xénero. A devandita prestación terá en conta a situación 

socioeconómica das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e 

independencia económica respecto do seu agresor, e a tentar axudarlle a romper 

coa situación de violencia. 
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2. Esta prestación aboarase periodicamente, logo da acreditación da 

situación de violencia de xénero por calquera das formas previstas no artigo 5 desta 

lei, e será o departamento competente en materia de igualdade o encargado de 

regular as bases de convocatoria e as contías das axudas, dentro dos límites 

orzamentarios de cada anualidade. 

Despois de ser aprobada esta lei, os diversos gobernos galegos foron 

poñendo en práctica esta axuda. Andado o tempo fixéronse evidentes eivas na súa 

aplicación que era preciso corrixir, a comezar pola súa disponibilidade todo o ano. É 

por iso que, varios anos despois da aprobación desta lei, froito da evolución da 

maduración que supuxo a súa posta en práctica e dun profundo debate arredor da 

cuestión, o Parlamento Galego impulsou, por unanimidade e a iniciativa do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, unha modificación para estender a 

cobertura destas axudas a todo o ano e a elaboración dunhas bases reguladoras en 

consonancia, quedando o artigo 39 queda redactado como segue: 

«Artigo 39. Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de 

xénero 

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de 

igualdade, garantirá a existencia dunha prestación económica de carácter 

periódico dirixida ás mulleres vítimas de violencia de xénero. A devandita 

prestación terá en conta a situación socioeconómica das mulleres e irá dirixida a 

posibilitar a súa autonomía e independencia económica respecto do seu agresor ou 

da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación e mais a tentar 

axudalas a romper coa situación de violencia. 
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2. A Xunta de Galicia regulará esta prestación a través dunhas bases 

reguladoras, que serán aprobadas mediante orde ou resolución pola persoa titular 

do departamento competente en materia de igualdade. Estas bases reguladoras 

garantirán en todo caso un prazo de solicitude aberto durante todo o ano e 

establecerán como potenciais beneficiarias as vítimas das formas de violencia de 

xénero sinaladas nas alíneas a), Violencia física, b), Violencia psicolóxica, e f), 

Trata de mulleres e nenas, do artigo 3.» 

No ano 2017 no Pleno do Parlamento Galego aprobouse unha moción 

impulsada polo Bloque Nacionalista Galego que recollía entre outras medidas o 

incremento dos recursos económicos destinados ás vítimas. Para este ano e o 

presente, a Xunta de Galiza aumentaba os recursos destinados ás partidas 

correspondentes, mais sen supoñer un aumento das contías a percibir polas vítimas. 

No ano 2018, cunha maior capacidade orzamentaria e cunha esixencia social 

de meirande compromiso contra a violencia machista e a prol da igualdade, 

visibilizada no histórico 8 de marzo de 2018, o Bloque Nacionalista Galego entende 

que é hora de dar un paso máis. Máis dunha década despois da aplicación da lei de 

2007 e despois dos consensos acadados no 2016, entendemos que cómpre fixar un 

aumento para as contías destinadas, cando menos, ás axudas periódicas para as 

vítimas de violencia de xénero. Un paso perfectamente posíbel do punto de vista 

orzamentario e absolutamente necesario do punto social. Un paso adiante que debe 

garantir maior independencia económica a estas mulleres e ser a panca de impulso 

para abrir tamén o debate sobre a necesidade de aumento doutro tipo de axudas e 

medidas económicas emanadas ao abeiro da lexislación en materia de violencia 

machista.  
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Por todos estes motivos, proponse a modificación do artigo 4 das bases 

reguladoras contempladas na Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría 

Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da 

prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 

39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 

daviolencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo para incluír: 

unha suba lineal das contías a percibir de, cando menos, o 30% así como a creación 

dun novo tramo que inclúa aquelas mulleres con renda ≥ 1,5 veces IPREM e ≤ 2 

veces IPREM como punto de partida, engadindo as situacións xa recollidas nas 

bases reguladoras (menores a cargo, discapacidade e dependencia) e que tome como 

punto de partida a contía de 200 euros.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Como valora o goberno galego o seu desenvolvemento do Capítulo V da Lei 

11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero? 

-Como valora o goberno galego o seu desenvolvemento dos aspectos 

modificados pola Lei 12/2016, do 22 de xullo? 

-Considera o goberno galego que é o momento de aumentar as contías 

destinadas ás mulleres vítimas de violencia machista que empregan o recurso da 

axuda periódica?  

-Ten avaliado as posibilidades de incremento destas axudas?  

131634



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

6 

 

-E das súas destinatarias? De que forma?  

-Considera que é suficiente o compromiso orzamentario do goberno galego?  

-Como valora as modificacións orzamentarias que ten desenvolvido a 

respecto dos programas de violencia e igualdade?  

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 18:16:32 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 18:16:37 
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Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 18:16:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 18:16:41 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 18:16:42 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 18:16:44 
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  12211, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez 

sobre  “os  datos  referidos  aos  convenios,  subvencións  e  axudas  de  calquera  tipo 

outorgadas  pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  aos  concellos  da 

Pontenova, Alfoz,  Barreiros,  Burela,  Cervo,  Foz,  Mondoñedo, O Valadouro,  O Vicedo, 

Ourol, Ribadeo, Trabada, Vilanova de Lourenzá, Viveiro e Xove, no ano 2015”, (publicada 

no  BOPG número  152  do  26  de  xullo  de  2017),  teño  a  honra  de enviarlle,  para  así  dar 

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a 

contestación  formulada  pola Consellería  de Economía,  Emprego e  Industria,  que ten o 

seguinte contido:

“Ao  Concello  da  Pontenova  ténselle  concedido  unha  axuda  de  8.628,36€  do  Instituto 

Enerxético de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de 

aforro e eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública 

exterior.

Ao Concello da Alfoz ténselle concedido unha axuda de 7.462,74€ do Instituto Enerxético de 

Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e 

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello da Barreiros ténselle concedido unha axuda de 14.087,85€ do Instituto Enerxético 

de Galicia Galego, INEGA, ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos dinamizadores 

das áreas rurais de Galicia referidos á equipamentos térmicos de Biomasa.

Ao Concello do Vicedo ténselle concedido unha axuda de 8.668,31€ do Instituto Enerxético de 

Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e 

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.

Ao Concello de Xove ténselle concedido unha axuda de 7.900,50€ do Instituto Enerxético de 

Galicia  Galego,  INEGA,  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  proxectos  de  aforro  e 

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións de iluminación pública exterior.
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En relación coas demais axudas convocadas pola Consellería das que as entidades  locais 

resultaron beneficiarias están publicadas no Diario Oficial de Galicia e son as seguintes:

ENERXÍA E MINAS

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que 

se modifica o anexo da Resolución do 30 de xullo de 2015 pola que se dá publicidade dos 

beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015, pola que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 

axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da 

Comunidade Autónoma de Galicia,  cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á 

súa convocatoria para o ano 2015. DOG 6, 12 de xaneiro de 2016.

COMERCIO E CONSUMO

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas 

ao abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  para  o  fomento  da 

comercialización  da  artesanía  galega  e  impulso  da  competitividade  do  sector  artesán, 

cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no  marco  do 

programa operativo Feder Galicia 2007-2013,  e se procede á súa convocatoria para o ano 

2015. DOG 231, 3 de decembro de 2015.

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas 

ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras 

para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  das  subvencións  aos  concellos 

galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos 

do comercio non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(Feder),  no  marco  do  programa  operativo  Feder  Galicia  2007-2013,  e  se  procede  á  súa 

convocatoria para o ano 2015. DOG 223, 23 de novembro de 2015.

EMPREGO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá 

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril  de 2015 pola que se 

establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e 

a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a 
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economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. DOG 

48, 10 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá 

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se 

establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e 

mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á 

súa convocatoria para o exercicio do ano 2015. DOG 202, 24 de outubro de 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá 

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais 

para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras 

da Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. DOG 202, 24 outubro 2016.

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá 

publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2015 pola que se 

convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de 

axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 202, 24 de outubro 

de 2016.

ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

RESOLUCIÓN do  16  de  marzo  de  2016,  da  Dirección  Xeral  de  Orientación  e  Promoción 

Laboral,  pola  que  se  dá  publicidade  ás  axudas  concedidas  ao  abeiro  da  Orde  do  31  de 

decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para 

a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para 

o emprego durante os anos 2015 e 2016. DOG 60, 30 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do  16  de  marzo  de  2016,  da  Dirección  Xeral  de  Orientación  e  Promoción 

Laboral,  pola  que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de 

decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións 

para os obradoiros de emprego,  dentro dos programas mixtos de emprego e formación da 

Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG, 

61, 31 de marzo de 2016.
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RESOLUCIÓN do  16  de  marzo  de  2016,  da  Dirección  Xeral  de  Orientación  e  Promoción 

Laboral,  pola  que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de 

xaneiro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para 

o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade 

Autónoma de  Galicia  dirixidos  a  mellorar  a  empregabilidade,  a  cualificación  e  a  inserción 

profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, 

no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 

2015. DOG 61, 31 de marzo de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto  de 2016,  da  Dirección Xeral  de  Orientación e  Promoción 

Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de abril de 

2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 

2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos 

para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro. 

DOG 169, 6 de setembro de 2016.

RESOLUCIÓN do 29 de agosto  de 2016,  da  Dirección Xeral  de  Orientación e  Promoción 

Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de maio de 

2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de 

subvencións  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas  a  persoas  traballadoras 

desempregadas beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real 

decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. DOG 170, 7 de 

setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 29 de agosto  de 2016,  da  Dirección Xeral  de  Orientación e  Promoción 

Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 

30  de  novembro  de  2014  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á 

convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás 

persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente 

ao exercicio de 2015. DOG 171, 8 de setembro de 2016. 

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, 

pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 

2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión 

de subvencións 
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para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de  actividades  de  información, 

orientación e prospección de emprego. DOG 87, 8 de maio de 2017.

INEGA

Resolución do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións,  en réxime de 

concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías 

renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 

marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada 

por Resolución do 15 de abril de 2015. DOG. 154, do 14 de agosto de 2015 (corrección de 

erros, DOG 159, do 21 de agosto de 2015).

Finalmente,  mencionar  que  en  2015  non  se  ten  asinado  convenios  de  colaboración  cos 

concellos sinalados na pregunta parlamentaria”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  22028,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Bará  Torres  e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  estado  de  tramitación  da  denuncia 

presentada en relación co espectáculo taurino que tivo lugar en Moraña o 3 de setembro 

de 2017 e as consecuencias previstas pola Xunta en relación con eses feitos” , (publicada 

no  BOPG número  237  do  11 de xaneiro  de  2018),  teño  a  honra  de enviarlle,  para  así  dar 

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación 

formulada  pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, que ten o seguinte contido:

“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no 

seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión celebrada 

o 26 de xaneiro de 2018 no debate da iniciativa con número de rexistro 22027, presentada polo 

mesmo grupo parlamentario.

O vídeo da sesión pódese consultar no seguinte enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracion-

xeral-xustiza-interior-2018-01-26?part=778a67d2-4ae0-4c5d-8e36-1fbae85e8e4d&start=5510 

Na  devandita  sesión,  o  Goberno  informou,  entre  outras  cuestións,  que  o  estado  actual  da 

tramitación da denuncia presentada é de arquivada”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, 

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23607,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado 

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a contía das pensións en Galicia e 

as  actuacións que vai  realizar  o  Goberno galego para  reverter  que  sexan das  máis 

baixas do Estado”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), teño a honra 

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do 

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía Emprego e 

Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria  con motivo do debate da pregunta 35483 que tivo lugar na 

sesión do 8 de novembro de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  29747,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  do Bloque Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de dona María  Montserrat  Prado 

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as actuacións que está a levar a 

cabo e as previstas  polo Goberno galego para garantir a viabilidade dunhas pensións 

dignas e  mellorar  o nivel  que presentan en Galicia  en relación co resto do resto do 

Estado, así como a súa opinión en relación coa súa contía actual e a incidencia para as 

persoas galegas xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central”, (publicada no 

BOPG número 296 do 25 de abril de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento 

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada 

pola Consellería de Economía Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria  con motivo do debate da pregunta 35483 que tivo lugar na 

sesión do 8 de novembro de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 27345, formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas, sobre “os resultados 

da  estratexia  de  captación de  investimento  exterior  para  Galicia  e  a  realización polo 

Goberno galego dalgún análise ou estudo ao respecto”, (publicada no BOPG número 277 

do 15 de marzo de 2018),  convertida  en pregunta  con resposta escrita  por  finalización do 

período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento 

ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada 

pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,  que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida na intervención do director xeral do Instituto Galego de Promoción 

Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria con motivo do debate da 

pregunta  37421  que  tivo  lugar  na  sesión  do  19  de  outubro  de  2018  da  Comisión  3ª  de 

Economía, Facenda e Orzamentos.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-

orzamentos-2018-10-19?part=1ebc6805-9ee0-4a96-ab39-74f5b997c912&start=4807

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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AG/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  23468, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Julio  Torrado  Quintela  e  outros/as 

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “a  situación  actual  da  Unidade  de  Saúde  Mental  Infanto 

Xuvenil para toda a área sanitaria de A Coruña”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro 

de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo  de  2018,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do 

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Consellería de Sanidade, que 

ten o seguinte contido:

“En liña coas indicacións da Rede Europea de Recomendacións pola Saúde Mental, leváronse a cabo 

diferentes estratexias para potenciar a atención á Saúde mental dos menores, o que incluíu a creación 

dunha Unidade de Hospitalización Infanto Xuvenil na EOXI de Santiago, con 7 prazas, de referencia para 

os ingresos por patoloxía psiquiátrica de especial gravidade en menores de 16 anos de toda Galicia. 

A Comunidade Autónoma conta ademais con 8 dispositivos de atención a Saúde Mental Infanto Xuvenil 

ambulatorios, todos eles integrados funcionalmente no SERGAS. A rede conta cun total de 13 psiquiatras 

e  14 psicólogos  (taxa  de  4,5  psicólogos  por  100.000  habitantes  menores  de  15  anos),  entre  outro 

persoal.

En concreto, na área de Santiago de Compostela, onde se sitúa a Unidade de Hospitalización, cóntase 

con  3  psiquiatras  e  3  psicólogos  para  a  atención  da  poboación  infantoxuvenil,  ademais  dun  apoio 

semanal para a atención de rapaces con problemas conductuais nun centro dependente da Consellería 

de Educación. A asistencia está baseada nunha abordaxe multidisciplicar e de optimización de recursos”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de 

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23606, formulada polo Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado 

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que vai realizar o 

Goberno galego para reverter que as pensións de Galicia sexan das máis baixas do 

Estado”,  (publicada  no  BOPG  número  247  do  25  de  xaneiro  de  2018),  convertida  en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, 

teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do 

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de 

Economía, Emprego e Industria,  que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida con ocasión da intervención da secretaria xeral de Emprego da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria con motivo do debate da pregunta 35483 

que tivo lugar na sesión do 8 de novembro de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política 

Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  26556, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez, e don Julio 

Torrado  Quintela,  sobre  “a  realización polo  Goberno galego dalgún tipo  de  xestión diante  do 

Goberno central para a consideración da singularidade da costa galega, e en especial da Costa 

da Morte, no Proxecto de real decreto polo que se determinan as condicións de seguridade do 

mergullo en augas marítimas españolas”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de marzo de 2018), 

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 

2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do 

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Trátase dun borrador  de Real  Decreto  do Ministerio  de Fomento que determina as  condicións  de 

seguridade nas actividades de mergullo. Está en fase de exposición pública e de consulta co sector,  

polo que non hai nada definitivo a día de hoxe. 

Non debemos esquecer que é un borrador de normativa que o Goberno central está debatendo cos 

representantes do sector de Galicia, e xa tiveron lugar diferentes reunións.

A Consellería do Mar informa que xa estudamos este borrador de normativa e seguimos analizándoo de 

xeito que estaremos vixiantes neste proceso para a defensa dos intereses da nosa frota.

De feito,  a directora xeral  de Desenvolvemento Pesqueiro xa se ten reunido con representantes da 

Federación Galega de Confrarías de Pescadores para analizar o tema.

En canto a si  temos solicitado a transferencia de competencias das condicións de seguridade das 

actividades de mergullo, debemos lembrarlle á deputada que é unha competencia exclusiva  do Estado, 

integrada dentro da competencia exclusiva de Mariña Mercante.

Sen embargo, tamén é certo que o Real Decreto 1377/1997 transferiu á comunidade autónoma de 

Galicia diversas funcións en materia do mergullo como son as de autorización e apertura de centros de 

ensinanzas de mergullo profesional, a realización e control dos exames para a obtención do mergullo 

profesional, a expedición dos títulos e tarxetas de identidade profesional que habiliten para o exercicio 

do mergullo.
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Pero o tema da seguridade no tema do mergullo é unha competencia exclusiva do Estado, o cal é 

lóxico, ao efecto de establecer unha normativa común e única para todo o territorio do Estado español, 

tendo en conta que se trata dunha materia moi sensible.

Con elo lógrase que nas diversas Comunidades Autónomas se apliquen as mesmas normas nunha 

materia esencial para a saúde dos mergulladores. Tamén é de destacar que as medidas implementadas 

en materia de seguridade no Proxecto de Real Decreto resultan axeitadas.

Se ben, o Estado é competente para ditar o proxecto de Real Decreto obxecto de estudio e determinar 

as condicións de seguridade das actividades do mergullo,  non é menos certo que o exercicio desa 

actividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia pode estar ligada ao exercicio da actividade 

extractiva en ámbitos como a pesca e, en maior medida, o marisqueo e a acuicultura

Por elo é necesario incluír na regulación mecanismos que, respectando a seguridade no exercicio da 

actividade do mergullo, teñan en conta a outra actividade de carácter extractivo ligada a anterior, e cuxa 

competencia está atribuída á Comunidade Autónoma de Galicia.

Neste  sentido,  por  parte  da  Dirección  Xeral  de  Desenvolvemento  Pesqueiro  fixéronse  diversas 

alegacións e emendas ao proxecto de Real  Decreto no senso de preservar  a actividade extractiva 

realizada  por  moitos  traballadores  do  sector  mediante  a  técnica  da  apnea  e  superar  a  regulación 

prohibitiva recollida no proxecto.

De  igual  forma  fixéronse  emendas  en  materia  de  seguridade  co  fin  de  mellorar  os  mecanismos 

regulados no proxecto de Real Decreto e así dotar o mergullo en apnea de unhas máis e mellores 

condicións de seguridade co fin de garantir o mantemento da actividade e a vez preservar a saúde dos 

recolectores”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de 

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29750, formulada polo Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado 

Cores  e  outros/as  deputados/as  do mesmo grupo,  sobre  “a realización polo Goberno 

galego dalgunha actuación para garantir  a viabilidade dunhas pensións dignas en 

Galicia”, (publicada no BOPG número 296 do 25 de abril de 2018), convertida en pregunta 

con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a 

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do 

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego 

e Industria,  que ten o seguinte contido:

“Esta  pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería 

de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 35483 que tivo lugar 

na  sesión  do  8  de  novembro  de  2018  da  Comisión  5ª  de  Sanidade,  Política  Social  e 

Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 23605, formulada polo 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat 

Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a contía das pensións en 

Galicia e as actuacións que vai realizar o Goberno galego para reverter que sexan das 

máis baixas do Estado”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), 

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 

do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Consellería de 

Economía, Emprego e Industria,  que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida con ocasión da intervención da secretaria xeral de Emprego da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria con motivo do debate da pregunta 35483 

que tivo lugar na sesión do 8 de novembro de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política 

Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 29749, formulada polo Grupo 

Parlamentario  do Bloque Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de dona María  Montserrat  Prado 

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as actuacións que está a levar a 

cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade dunhas pensións 

dignas e  mellorar  o nivel  que presentan en Galicia  en relación co resto do resto do 

Estado, así como a súa opinión en relación coa súa contía actual e a incidencia para as 

persoas galegas xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central”, (publicada no 

BOPG número 297 do 26 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar 

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a 

contestación formulada  pola Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria,   que  ten o 

seguinte contido:

“Esta  pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria con motivo do debate da pregunta 35483 que tivo lugar na 

sesión do 8 de novembro de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

emprego-2018-11-08?part=4ad26f1f-160f-4b8d-9994-a9a7701ab146&start=52

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Comisión  número:  26555, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e don Julio 

Torrado Quintela,  sobre  “a valoración do Goberno galego en relación coa demora existente na 

execución do Plan de sinalización de bateas comprometido, os tramites que está a levar a cabo e 

os prazos estimados para ese fin”,  (publicada no BOPG número 268 do 28 de febreiro de 2018), 

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, 

teño a  honra  de enviarlle,  para  así  dar  cumprimento ao previsto  no artigo  157 do Regulamento do 

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Portos de Galicia está a traballar de xeito permanente no plan de sinalización dos accesos aos peiraos,  

incluíndo os polígonos de bateas, un proxecto no que interveñen 3 administracións públicas (Portos de 

Galicia, Puertos del Estado e Costas) coa conseguinte complexidade para a súa tramitación.

Portos de Galicia é o encargado da elaboración dos proxectos de sinalización dos polígonos e para dar 

cumprimento a esta obriga ten xa elaborados os tres proxectos pilotos (zonas de Costa da Morte e ría de 

Noia) que teñen que ser ratificados por Puertos del Estado, o organismo supervisor de todo o proceso. 

Porén,  a entrada en vigor da nova Lei de Contratos o pasado mes de marzo obrigou a modificar o 

procedemento de contratación dos restantes,  ao impedir  a contratación puntual  de cada un deles e 

obrigar  a  unha  contratación  única  do  conxunto  do  litoral.  Isto  xerou  un  atraso  inicial  que  se  veu 

incrementado  nos  últimos  meses  co  cambio  de  Goberno  do  Estado  e  o  conseguinte  cambio  dos 

responsables político de Puertos del Estado, cos que Portos de Galicia ten iniciado xa contactos para 

coordinar de novo a tramitación deste proxecto, pero polo momento atópase á espera da posta ao día do 

Goberno central nesta materia”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de 

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34199,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os centros de saúde que están 

pendentes de asumir por parte do Sergas durante o exercicio 2018 e 2019”, (publicada 

no BOPG número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar 

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a 

contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“En relación aos centros de saúde pendentes de asumir quedan 172 , dos que 129 son do 

grupo I (centros que poden ser asumidos por non ter espazos compartidos) e 43 do grupo II 

(centros que comparten espazos). Dáse prioridade aos do grupo I, esperando que os do 

grupo II pasen a ser centros sen espazos compartidos.

Os  que  teñen  a  documentación  completa  para  ser  asumidos  se  tramitan  de  forma 

automática, o resto están a espera de que sexa remitida a documentación necesaria para 

poder tramitar a cesión.

Ao longo de este ano 2018 xa foron asumidos 15 centros e serán asumidos 4 máis.

Polo  que  se  refire  aos  centros  de  saúde  que  van  ser  asumidos  durante  o  ano  2019, 

dependerá dos propios concellos, se teñen toda a documentación necesaria para poder ser 

cedidos.

Os criterios establecidos para asumir os centros de saúde son os recollidos  no Protocolo de 

colaboración asinado no ano 2008 coa FEGAMP.

O orzamento anual previsto para os centros de saúde pendentes de asumir e de : 

Grupo I: 4.818.115 €

Grupo II: 1.154.983€
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O orzamento anual dos asumidos ascende a 1.362.520 €. Os centros asumidos no 2018 

supoñen 693.769 €”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34516,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado 

Cores  e  outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  situación  do  persoal 

facultativo nos centros médicos do concello do Rosal”, (publicada no BOPG número 

351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao 

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada 

pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“O Concello  do Rosal  conta  co Centro de Saúde do Rosal  no que desenvolven á súa 

actividade  asistencial  dous  profesionais  de  medicina  de  familia  que  atenden  a  unha 

poboación de 3.200 pacientes e o Consultorio de Tabagón que conta cun profesional médico 

que atende a unha poboación de 1.550 pacientes.

O 16 de xuño deste ano, a médica do Consultorio de Tabagón, causou baixa por xubilación, 

sendo cuberta a súa praza con outra médica ata o día 30 do dito mes con atención aos 

pacientes en horario completo de 8 a 15 horas.

Desde o 1 de xullo  ata a actualidade deuse cobertura en todo momento á consulta de 

Tabagón e ás do Rosal. Durante os períodos do 16 ao 31 de xullo e do 1 ao 15 de setembro 

a  cobertura  foi  compartida  entre  ambos  centros  asistenciais,  de  maneira  que  nestes 

períodos a médica substituta pasaba media mañá en Tabagón e outra parte da súa xornada 

no Rosal.

Hai que engadir que o 30 de xuño un médico causou baixa por incapacidade temporal polo 

que  se  engadía  ás  ausencias  programadas  por  descanso  vacacional  a  dita  IT.  Ante  a 

dificultade de substitución da dita IT, por non contar con dispoñibles na lista de contratación 

e ter xa planificadas as ausencias do resto de centros en base aos criterios establecidos 

pola Dirección de Recursos Humanos e a Dirección Asistencial, realizouse a cobertura con 
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prolongacións de xornada os cinco días da semana garantindo así a atención dos pacientes 

que acudían ao centro de saúde.

Actualmente na consulta da médico que se xubilou traballa outra médico e os profesionais 

do Centro de Saúde do Rosal desenvolven á súa actividade habitual no centro de saúde, 

sen demoras na atención.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34636, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do Bloque Nacionalista  Galego,  a iniciativa  de dona Noa Presas Bergantiños  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre,“as razóns polas que segue inoperante a base

de helicópteros de Vilanova no Barco de Valdeorras”, (publicada no BOPG número 351 do 4

de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola Consellería do

Medio Rural, que ten o seguinte contido:

“A Consellería  do  Medio  Rural  informa que  este  tema xa  foi  tratado  na  pasada  Comisión  2ª,

celebrada o 14 de setembro de 2018, polo Director Xeral de Ordenación Forestal, dando resposta á

iniciativa 34637, sobre o mesmo tema e formulada polo/as mesmos/as deputados/as. 

No Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) do 2018 non

consta a base do  Barco de Valdeorras como base operativa, se ben si consta a de San Xoán de

Río. Ambas se atopan no distrito Forestal XIII Valdeorras-Trives, polo que se mantén a cobertura de

todo o territorio que integra o distrito. 

A mediados de xuño aprobouse en sede parlamentaria un acordo que instaba á Xunta de Galicia a

que procedese á reapertura da base do Barco de Valdeorras, cuxo procedemento atópase nos

últimos trámites”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  37205,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e 

dona María Luisa Pierres López, 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”,  (publicada no 

BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar 

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a 

contestación  formulada  pola Consellería  de  Infraestruturas  e  Mobilidade, que  ten  o 

seguinte contido:

“Cómpre clarificar que o transporte baixo demanda é un modelo previsto no marco do Plan 

de Transporte Público de Galicia, posto inicialmente en marcha coa implantación dos novos 

servizos de transporte adxudicados en 2017.

Con esta iniciativa acádase o obxectivo de facer viable unha oferta de servizos de transporte 

que non sería posible sen un funcionamento a demanda. Grazas a este sistema, son moitos 

os núcleos de poboación que dispoñen dunha oferta de transporte público garantida pola 

súa prestación baixo demanda.

Para  a  súa  xestión,  prevese  a  introdución  progresiva  de  diferentes  funcionalidades, 

destacando a posta en marcha, desde o 21 de decembro de 2017, dun sistema telefónico de 

reserva  ou  peticións  de  servizo,  acompañado  da  remisión  a  todos  os  concellos  da 

Comunidade Autónoma con paradas baixo demanda da información completa dos servizos 

prestados deste xeito e da propia operativa das reservas.
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Este sistema complementouse cunha web de información dos propios servizos, bus.gal, e 

nos próximos meses habilitaranse novas funcionalidades, que se sumarán ás iniciativas que 

se  incorporen  ao  definitivo  Plan  de  Transporte  Público  de  Galicia,  que  se  encontra  en 

tramitación.

Como conclusión,  é  a  vista  da  satisfactoria  experiencia  que  supuxo  a  implantación  de 

servizos baixo demanda como parte da primeira fase do Plan de Transporte Público de 

Galicia, está previsto manter ese modelo de prestación de servizos na súa segunda fase, e 

estendelo a outras zonas de Comunidade Autónoma”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  38574,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Quinteiro  Araújo  e  outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración e as actuacións previstas polo Goberno 

galego  en  relación  coas  condicións  laborais  e  salariais  existentes  no  sector  da 

conxelación e refrixeración dos produtos do mar”, (publicada no BOPG número 371 do 16 

de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de 

Economía Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria 

con motivo do debate da iniciativa 38757 que tivo lugar na sesión plenaria do 23 de outubro de 

2018.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-10-24?

part=7e592a4f-c1ef-4bd1-b7b8-1491773f16ee&start=5443

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  38700,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres  e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego 

referidas  aos  prazos  de  construción,  o  orzamento,  a  dotación  e  equipamento  do 

Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo”, (publicada no BOPG número 376 do 

25 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no 

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola 

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“Remitímonos á comparecencia do Conselleiro de Sanidade no seo da Comisión 3ª, na que 

expuxo os orzamentos da Consellería para o ano 2019, que tivo lugar o 30 de outubro de 

2018, e na que fixo referencia ao tema polo que se pregunta.

O enlace no que pode consultarse dita intervención é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-

orzamentos-2018-10-30

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  38954,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Julio  Torrado  Quintela  e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  sentenza  xudicial  referida  ao 

concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo de Psiquiatría do Complexo 

Hospitalario de Pontevedra”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), 

teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do 

Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de 

Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A resolución do 23 de xaneiro de 2012, pola que se anuncia a convocatoria pública para a 

provisión polo sistema de avaliación colexiada do posto de xefe de Servizo de Psiquiatría, 

realizouse de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, 

do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde que regula a figura das 

Comisións de servizo. 

A antedita resolución realizouse tamén de conformidade co  Decreto 206/2005, do 22 de 

xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 

145, do 29 de xullo) que desenvolve a provisión de postos de xefatura e coordinación. 

O dito  proceso  foi  obxecto  de  impugnación  en  vía  xudicial,  recibindo  a  certificación  de 

firmeza da sentenza o 7 de abril de 2018. O Servizo Galego de Saúde con carácter previo á 

recepción da certificación da firmeza, e dado a dificultade de executar a sentenza nos seus 

propios términos, ao estar xubilado o Dr. Pedreira Crespo, formula o 9 de febreiro de 2018 

un incidente de execución.

O 27 de setembro de 2018, a Maxistrada emite un auto no que se indican as actuacións a 

realizar en cumprimento do fallo xudicial.  A execución consta de dúas fases,  o cese do 

actual  Xefe de Psiquiatría  e o nomeamento dunha nova Comisión de Avaliación para a 

realización do proceso de provisión.
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Recibido o mencionado auto, a Xerencia de Pontevedra e O Salnés, sen demora algunha, 

ten iniciado a execución da sentenza, procedendo ao cesamento do actual Xefe de Servizo 

con efectos do 19 de outubro de 2018, acordando asignar as funcións de coordinación do 

servizo (en tanto non finalice o proceso) a un dos actuais Xefes de sección. 

Actualmente estanse a determinar e contactar cos novos membros da nova comisión de 

avaliación, os cales, segundo establece a sentenza, fixarán a puntuación a outorgar aos 

méritos baremables que proceda, conforme ás bases da convocatoria. 

A xerencia nomeará a unha comisión de avaliación,  de conformidade co establecido no 

artigo 40 do Decreto 206/2005, de 22 de xullo,  de provisión de prazas de persoal estatutario 

do Servizo Galego de Saúde, e do art. 7 da Orde de 24 de maio de 2006, que deberán 

realizar  a  valoración  dos  aspirantes  respectando  os  principios  de  igualdade,  mérito  e 

capacidade.

As  costas  xudiciais  do  xulgado  contencioso-administrativo  de  Pontevedra  non  están 

estimadas na correspondente sentenza; respecto as costas a sentencia do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia, fixa estas en 1000 euros”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  38965,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  xuntanza  mantida  por  Augas  de 

Galicia co portavoz da oposición do Concello de Lalín en relación co acordo adoptado 

por ese Concello respecto da mellora do saneamento e depuración do municipio, o 

prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do plan director para 

o proxecto de saneamento integral  do concello e a posible existencia de risco de 

perda dos fondos Feder adxudicados para ese fin”, (publicada no BOPG número 376 do 

25 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no 

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola 

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e 

Mobilidade  en  resposta  á  pregunta  oral  en  Pleno  número  38963,  de  similar  contido  e 

formulada  polo  mesmo grupo  parlamentario,  que  foi  incluída  na  orde  do  día  da sesión 

plenaria celebrada o 6 e 7 de novembro de 2018, á que nos remitimos.

Na súa intervención,  a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade amosou a disposición 

absoluta por parte do Goberno galego a prestar apoio, asesoramento e axuda ao concello 

de Lalín  en materia  de saneamento,  materia  que é  de competencia  e responsabilidade 

municipal. Neste sentido avanzou que a Xunta ten prevista a próxima licitación da redacción 

do  Plan  director  do  saneamento  do  centro  urbano  de  Lalín,  para  poder  detectar  os 

problemas  existentes  e  tomar  decisións  sobre  as  obras  que  é  necesario  executar.  O 

coñecemento obtido da rede de saneamento do concello será o que permita, no marco do 

mesmo  Plan  director,  acoutar  e  definir  as  actuacións  necesarias  para  solucionar  os 

problemas de depuración de augas residuais de Lalín.
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A  resposta  completa  da  conselleira  de  Infraestruturas  e  Mobilidade  pode  verse  nos 

seguintes enlaces:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?

part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=12525

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?

part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=12850

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  39112, formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas Cruz e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo  sobre,“as  razóns  do  Goberno  galego  para  suspender  o

Programa de recollida de plástico agrícola,  así  como a comunicación desta medida aos

concellos de xeito oficial”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio

e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Esta cuestión foi contestada na sesión da Comisión 7ª do pasado 9 de novembro de 2018 pola

directora xeral  de Calidade Ambiental  e Cambio Climático,  en resposta á pregunta oral  39110,

sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario.

Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a situación do

programa de recollida de plásticos agrícolas e os pasos dados nesta materia pola Xunta de Galicia.

O enlace ao vídeo da Comisión 7ª celebrada o pasado 9 de novembro de 2018 é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandaria-

montes-2018-11-09?part=bac14d45-6db0-4396-ba5c-d209b6cee604&start=108”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita  número: 39288, formulada  Grupo Parlamentario

dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as deputados/as

do mesmo grupo, sobre,“a situación actual do convenio asinado pola Xunta de Galicia coa

empresa encargada da recollida de plásticos agrícolas e as medidas previstas para a súa

eliminación no caso de que non se renove ese convenio”, (publicada no BOPG número 378 do

31 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Esta cuestión foi contestada na sesión da Comisión 7ª do pasado 9 de novembro de 2018 pola

directora xeral  de Calidade Ambiental  e Cambio Climático,  en resposta á pregunta oral  39285,

sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo parlaemntario.

Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a situación do

programa de recollida de plásticos agrícolas e os pasos dados nesta materia pola Xunta de Galicia.

O enlace ao vídeo da Comisión 7ª celebrada o pasado 9 de novembro de 2018 é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandaria-

montes-2018-11-09?part=bac14d45-6db0-4396-ba5c-d209b6cee604&start=108”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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