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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO
Aprobación con modiﬁcacións

ı 354 (10/PNC-000002)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de produción de enerxía eléctrica e de ferro15280
aliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 3121 (10/PNC-000305)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Goberno central e Navantia para o establecemento dun sistema descentralizado de compras e aprovisionamentos nos
estaleiros de Ferrol e Fene
15281

Rexeitamento das iniciativas

ı 3042 (10/PNC-000297)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego na Orde do 22 de decembro de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social
para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, así como o incremento dos recursos orzamentarios destinados a ese fin
15281

ı 3631 (10/PNC-000355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co posible impacto no
sector galego da automoción das políticas comerciais anunciadas polo novo presidente dos Estados
15281
Unidos de América
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ı 3855 (10/PNC-000358)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a actuación que
debe levar a cabo en relación co aumento do prezo das tarifas eléctricas iniciado a comezos de 2017
15282

ı 4070 (10/PNC-000380)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as accións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir o mantemento dos postos
de traballo e das actividades produtivas de Cee e Dumbría e outras localidades asociadas á nonsegregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaliaxes, así como as accións
encamiñadas a incrementar os niveis de emprego e a actividade industrial
15282
COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 3570 (10/PNC-000344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e catro deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun mapa de verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio rural
15282

Rexeitamento da iniciativa

ı 2882 (10/PNC-000288)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa convocatoria de axudas
para a limpeza de bosques de coníferas e de caducifolias
15283

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 4946 - 610 (10/PRE-000021)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a relación de axudas e subvencións concedidas pola Xunta de Galicia a diversas empresas
do sector da automoción
15295

ı 4984 - 1838 (10/PRE-000113)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compro-
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misos e anuncios públicos de carga de traballo e de creación de emprego, as medidas que vai adoptar ao respecto e o plan ou estratexia prevista para o sector
15296

ı 4931 - 2318 (10/PRE-000140)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 4 máis
Sobre a información e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa distribución
polas asociacións Hazte Oír e Citizen Go nos centros de ensino de Galicia da publicación titulada
15297
¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual

ı 5049 - 378 (10/PRE-000162)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do restablecemento do Servizo de Cirurxía Pediátrica as 24 horas do día, durante todo o ano, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
15299

ı 5032 - 470 (10/PRE-000173)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non incluír nunha oferta pública de emprego as
15300
prazas vacantes cubertas con persoal interino no Sergas

ı 4989 - 488 (10/PRE-000175)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo na residencia para persoas
maiores do Cornuval, no concello do Carballiño, desde a súa apertura
15301

ı 4979 - 635 (10/PRE-000182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para colaborar cos mariñeiros galegos
que traballaron na mariña mercante de Noruega na reclamación do recoñecemento do dereito a
percibir as súas pensións de xubilación
15303

ı 4976 - 663 (10/PRE-000188)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuación concretas que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir a seguridade no
15305
porto de Laxe

ı 4919 - 935 (10/PRE-000207)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os servizos relixiosos que se están a prestar na rede de hospitais públicos de Galicia 15307

15268

X lexislatura. Número 68. 17 de febreiro de 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 5048 - 996 (10/PRE-000215)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que reflicten os datos referidos ao consumo en Galicia de bebidas alcohólicas pola mocidade
15308

ı 5042 - 1006 (10/PRE-000216)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos orzamentarios necesarios, así como a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia15310

ı 5059 - 804 (10/PRE-000241)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre os resultados da posta en marcha en Galicia do proxecto denominado Praias sen fume e a
15311
valoración da Consellería de Sanidade e do Sergas ao respecto

ı 4966 - 1112 (10/PRE-000246)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Abella, María Susana e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na décima lexislatura en materia de atención
especializada a menores expostos á violencia de xénero
15312

ı 5045 - 1236 (10/PRE-000249)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os resultados das actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a incidencia
dos recortes do Goberno central nos fondos asignados ás comarcas mineiras galegas no Plan do
15314
carbón 2006-2012

ı 4985 - 1583 (10/PRE-000272)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a creación do centro de atención
terapéutica-ocupacional de xestión pública para persoas con discapacidade de máis de 21 anos de
15315
idade na provincia de Ourense

ı 4953 - 1634 (10/PRE-000275)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación de discriminación salarial que sofren as
15316
mulleres en Galicia

ı 4951 - 1636 (10/PRE-000277)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego a curto, medio e longo prazo para corrixir a dis15317
criminación salarial que sofren as mulleres en Galicia

ı 4988 - 1729 (10/PRE-000284)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do actual proxecto para o centro
de atención ás persoas con discapacidade de Ourense co fin de garantirlles a todas as persoas con
diversidade funcional da provincia todos os servizos sociais e sanitarios que necesitan
15318

ı 5035 - 1740 (10/PRE-000286)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non elaborar campañas de prevención, formación
e información, segundo o establecido no Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C
15319

ı 5015 - 1791 (10/PRE-000292)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para reforzar a integración familiar dos
menores que se atopan no sistema de protección en acollemento residencial
15320

ı 5012 - 1792 (10/PRE-000293)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da equiparación dos permisos de maternidade,
paternidade e lactación para as familias de acollemento de menores, segundo as circunstancias e
a súa situación
15323

ı 5030 - 1803 (10/PRE-000294)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación para o ano 2017 dos orzamentos
necesarios, así como da execución do proxecto, para a construción do novo centro de saúde da Illa
15326
de Arousa

ı 4964 - 1839 (10/PRE-000296)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compro15327
misos de carga de traballo e de creación de emprego

ı 4948 - 1847 (10/PRE-000298)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da deterioración existente na distribución do emprego
15328
por idades

ı 4978 - 1897 (10/PRE-000300)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa o proceso de regularización de embarcacións pesqueiras en Galicia
15329

ı 4972 - 2027 (10/PRE-000308)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 4 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para informar e formar as persoas
consumidoras e usuarias en relación coa factura da subministración eléctrica
15331

ı 5019 - 2079 (10/PRE-000320)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en materia de recursos humanos, materiais e organización para evitar as saturacións, así como os ingresos de doentes do Servizo de Cardioloxía
con necesidades de telemetría no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense
15332

ı 5054 - 2100 (10/PRE-000323)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade para resolver os problema que afectan o Servizo
15333
de Pediatría

ı 5033 - 2137 (10/PRE-000324)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dalgunha partida para a elaboración dun proxecto de execución dunha in15335
fraestrutura para restablecer os servizos do Hospital Gil Casares

ı 5040 - 2342 (10/PRE-000331)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da substitución do actual modelo tradicional por un modelo
privatizado de liña fría no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
15336

ı 5039 - 2343 (10/PRE-000332)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a valoración polo Sergas da posibilidade de reducir o persoal ou o seu horario actual no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
15338

ı 5057 - 2350 (10/PRE-000333)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dalgunha medida para impulsar o cumprimento
da Declaración de Compostela nos medios de comunicación editados e/ou distribuídos en Galicia
15340

ı 5016 - 2457 (10/PRE-000335)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre o aumento da pobreza infantil en Galicia

ı 4938 - 892 (10/PRE-000345)

15342

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 5 máis
Sobre as medidas de colaboración e coordinación en materia de protección civil existentes entre o
Goberno galego e a Administración central, o Principado de Asturias, Castela e León e Portugal
15343

ı 4965 - 1601 (10/PRE-000364)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da demora na actualización, na páxina web da Secretaría Xeral de Igualdade, dos
datos oficiais referidos á violencia de xénero correspondentes ao segundo semestre de 2016, así
como o índice de denuncias e de casos producidos na Administración pública galega nese ano
15345

ı 5050 - 379 (10/PRE-000434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a incidencia dos recortes levados a cabo na atención prestada polo Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a valoración e as actuacións levadas
a cabo polo Goberno galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición
deste servizo durante as 24 horas do día e os 365 días do ano
15347

ı 5013 - 389 (10/PRE-000435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o estado actual do proxecto de construcción na provincia de Ourense dun centro para a continuidade na atención ás persoas con discapacidade unha vez cumpridos os 21 anos de idade, a
dotación de prazas e espazos que vai ter e a data prevista para a súa entrada en funcionamento,
así como a garantía da súa xestión e titularidade pública
15349

ı 5056 - 421 (10/PRE-000439)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia, e Pierres López, María Luisa
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da desestimación do proxecto de construción dun
hospital único en Monte Carrasco para a mellora da atención sanitaria na área de Pontevedra, a
dispoñibilidade dun plan director e dun plan funcional para este proxecto, así como os modelos de
financiamento e de xestión previstos e a suficiencia da partida orzamentaria consignada para o
ano 2016
15350

ı 4990 - 489 (10/PRE-000441)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para elixir o modelo de xestión privada para a residencia de
persoas maiores do Cornuval, no concello do Carballiño, a valoración da levada a cabo desde a súa
apertura e os motivos existentes para non habilitar a totalidade das prazas previstas nela, así como
as súas intencións ao respecto
15351

ı 5041 - 580 (10/PRE-000445)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da eficacia do modelo de colaboración público-privada
para a construción de infraestruturas sanitarias e a súa valoración en relación coas queixas e denuncias referidas ás deficiencias na xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, así como a débeda asumida por Galicia coa súa construción
15353

ı 4941 - 608 (10/PRE-000448)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os datos referidos ás persoas en paro en Galicia reflectidos na Enquisa de poboación activa
publicada polo Instituto Nacional de Estatística, a información e as medidas previstas polo Goberno
galego ao respecto
15355

ı 5055 - 705 (10/PRE-000454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a implantación do modelo denominado de liña
fría para o servizo de comidas do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a situación laboral na que quedará o persoal que está a prestar servizo na cociña do centro, así como a posibi15356
lidade de mantemento do servizo nas anteriores condicións de prestación

ı 4968 - 900 (10/PRE-000462)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en materia de sensibilización social respecto da
15358
liberdade de orientación sexual das persoas

ı 5036 - 934 (10/PRE-000464)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Solla Fernández, Eva
Sobre os servizos relixiosos que están a prestar os capeláns da Igrexa Católica na rede de hospitais
públicos de Galicia
15360

ı 5046 - 997 (10/PRE-000468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que reflicten os datos referidos ao consumo en Galicia de bebidas alcohólicas pola mocidade, o grao de cumprimento da Lei 11/2010,
de prevención do seu consumo en menores de idade, e as actuacións concretas que se están a
levar a cabo no eido educativo, así como a dotación dos recursos necesarios para o seu desenvolvemento
15361

ı 5043 - 1005 (10/PRE-000469)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos orzamentarios necesarios,
así como a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia
15363

ı 5047 - 1024 (10/PRE-000470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reverter o impacto na poboación galega
do Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade
do Sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
15364

ı 4987 - 1108 (10/PRE-000471)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os criterios seguidos e as medidas adoptadas para outorgarlles praza na residencia de Ares
ás persoas maiores que quedaron sen praza no centro de día Virxe de Covadonga, na parroquia de
Laraxe, no concello de Cabanas, as razóns existentes para non financiar o seu transporte á residencia de Caranza-Ferrol e a situación en que se atopa a planificación do aumento destas prazas
públicas na área de Ferrol
15365

ı 5051 - 1251 (10/PRE-000477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa xestión que está a levar a cabo a Xerencia
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as causas e as consecuencias da situación de
saturación, para os doentes e os profesionais do centro, producida no Servizo de Urxencias nos
días previos e posteriores ao 14 de novembro de 2016, así como as medidas adoptadas e previstas
ao respecto
15366

ı 5053 - 1551 (10/PRE-000484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non ter xeneralizado a prescrición dos novos anticoagulantes orais
a todos os doentes que non teñan contraindicación
1536

ı 4986 - 1582 (10/PRE-000485)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a creación do centro de atención
terapéutica-ocupacional de xestión pública para persoas con discapacidade de máis de 21 anos de
idade na provincia de Ourense comprometido con diversos partidos políticos, así como a solución
proposta para as persoas usuarias do centro de Velle
15368

ı 4955 - 1628 (10/PRE-000486)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo respecto da orixe da discriminación salarial
que padecen as mulleres en Galicia e as medidas previstas para corrixila
15369

ı 4920 - 1742 (10/PRE-000490)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non elaborar campañas de prevención, formación
de profesionais e informativas, así como non realizar o plan de cribado segundo o establecido no
Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C, e a súa posición en relación coa posible
ampliación para o tratamento de doentes F0
15370

ı 4956 - 1758 (10/PRE-000492)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Industria e Emprego para corrixir a deterioración
existente na distribución do emprego por idades
15371

ı 5014 - 1793 (10/PRE-000494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de acollemento familiar

ı 5020 - 1804 (10/PRE-000495)

15372

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da consignación para o
ano 2017 dos orzamentos necesarios, así como da execución do proxecto, para a construción do
novo centro de saúde da Illa de Arousa
15375

ı 5018 - 2078 (10/PRE-000501)

Grupo Parlamentario de En Marea

15275
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Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a situación asistencial existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as razóns do Goberno galego para manter camas pechadas nel e as súas previsións respecto do incremento da dotación de persoal e equipamento do centro, así como sobre o número de camas que
vai ter ao remate das obras de ampliación
15376

ı 5060 - 2094 (10/PRE-000502)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o contido do convenio asinado entre o Sergas e a Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a aplicación do disposto no Plan nacional para a abordaxe da hepatite C no Sistema nacional de saúde, así como o número de persoas reclusas tratadas coa medicación indicada 15377

ı 5052 - 2101 (10/PRE-000503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da existencia dun problema global en Galicia
para a cobertura dos servizos de pediatría por profesionais, os datos ao respecto e as súas previsións en relación coa incorporación de máis pediatras ao Sergas, así como a mellora da dotación
de persoal do Servizo de Cirurxía Pediátrica e o impulso do funcionamento deste servizo en Ou15379
rense durante as 24 horas do día

ı 5044 - 2110 (10/PRE-000504)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a actuación da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en relación cos
reclamacións do persoal do centro, as medidas previstas para mellorar a situación da sala de descanso do persoal do Servizo de Urxencias e a posible gratuidade do aparcadoiro da zona nova
15381

ı 5031 - 2113 (10/PRE-000505)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da elección do modelo denominado de
liña quente para a nova cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como a eli15382
minación da temporalidade do seu persoal e o cadro de persoal que vai ter

ı 5037 - 2135 (10/PRE-000507)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dalgunha partida para a elaboración dun proxecto de execución dunha infraestrutura para restablecer os servizos do Hospital Gil Casares, a existencia dalgún calendario e
15384
o prazo estimado para esas actuacións, así como o asentamento previsto para ese fin

ı 5038 - 2344 (10/PRE-000512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da substitución do modelo tradicional por un modelo privatizado de liña fría no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ou
noutros centros sanitarios da provincia e os beneficios que podería achegar á calidade do servizo
e á seguridade alimentaria, así como a valoración da posibilidade de reducir o seu persoal ou o seu
horario actual
15385

ı 4975 - 723 (10/PRE-000519)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para informar e formar as persoas
consumidoras e usuarias en relación coa factura da subministración eléctrica
15387

ı 5058 - 725 (10/PRE-000520)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados da primeira edición do programa denominado Galicia Exporta e as súas previsións respecto do seu mantemento no futuro
15388

ı 5034 - 1235 (10/PRE-000524)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a incidencia dos recortes do
Goberno central nos fondos asignados ás comarcas mineiras galegas no Plan do carbón 2006-2012,
os datos referidos ao seu desenvolvemento e a posibilidade de compensación da totalidade dos
fondos non investidos nas infraestruturas das Pontes e Cerceda
15389

ı 4971 - 1317 (10/PRE-000525)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das medidas adoptadas para combater
a pobreza enerxética, así como a incidencia que teñen as liñas de actuación do Goberno central no
15390
afrontamento do problema polas comunidades autónomas

ı 4958 - 1319 (10/PRE-000526)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 13 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados polo Instituto Nacional de
Estatística referidos á pobreza enerxética e a súa opinión respecto da suficiencia das medidas pos15391
tas en marcha para afrontar a situación das familias afectadas

ı 4961 - 1837 (10/PRE-000529)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compromisos e anuncios públicos de carga de traballo e de creación de emprego, as medidas que vai adoptar ao respecto e o plan ou estratexia prevista para o sector
15392

ı 4983 - 634 (10/PRE-000550)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación coas reclamacións dos mariñeiros
galegos que traballaron na mariña mercante de Noruega referidas ao recoñecemento do dereito a
percibir as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos recadados 15393

ı 4980 - 662 (10/PRE-000551)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos á tramitación do expediente de contratación do proxecto técnico da dragaxe
para a mellora da seguridade do porto de Laxe, as actuación concretas que se van levar a cabo e o
seu calendario de execución, así como as que se van desenvolver con posterioridade para ese fin
15395

ı 4969 - 899 (10/PRE-000621)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no ámbito educativo para dar resposta á nece15398
sidade dunha educación en igualdade e libre de violencia de xénero

ı 4959 - 1140 (10/PRE-000626)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a realización polos técnicos da Xunta de Galicia dalgunha valoración das obras necesarias
para a ampliación do colexio de educación infantil e primaria Eladia Mariño, do concello de Cabanas,
así como o orzamento e os prazos previstos para a execución do proxecto
15399

ı 4935 - 2131 (10/PRE-000646)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coa posible distribución nalgún centro de ensino
de Galicia da publicación titulada ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, da organización Hazte Oír e, se é o caso, as medidas adoptadas ao respecto 15401

ı 4928 - 2317 (10/PRE-000653)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 4 máis
Sobre a información e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa distribución
polas asociacións Hazte Oír e Citizen Go nos centros de ensino de Galicia da publicación titulada
15403
¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

ı Elección da vicepresidenta da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 15 de febreiro de 2017,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación con modiﬁcacións
- 354 (10/PNC-000002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de produción de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande
BOPG nº 6, do 03.11.2016
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos
a favor, 0 votos en contra e 1 abstención.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Exixir á empresa Ferroatlántica o mantemento da actividade produtiva e dos postos de traballo
na factoría de Cee-Dumbría a través dos investimentos necesarios para este fin. Traballar con Ferroglobe para conseguir o desenvolvemento dun plan de modernización das súas fábricas en Galicia
que conte co máximo apoio social e sindical.
2. Velar polo mantemento das condicións establecidas nos documentos concesionarios vixentes
das centrais hidroeléctricas con aproveitamento nos ríos Xallas e Grande, e moi especialmente as
seguintes:
a) Non poderán segregarse de Ferroatlántica, S. A as actividades de ferroaliaxe e de produción de
enerxía eléctrica polas centrais.
b) A perda por parte de Ferroatlántica, S. A da súa condición de titular dos aproveitamentos sinalados ante calquera acredor, mesmo pignoraticio, será causa de extinción destes nos termos establecidos nos documentos concesionarios.
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3. Solicitar que os postos de traballo que derivan da xestión, administración, contabilidade e explotación da división de enerxía recaian no centro de traballo de Cee-Dumbría-Centrales Hidroeléctricas, como así foi desde sempre na historia de Carburos Metálicos.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 3121 (10/PNC-000305)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Goberno central e Navantia para o establecemento dun sistema descentralizado de compras e aprovisionamentos nos
estaleiros de Ferrol e Fene
BOPG nº 48, do 19.01.2017
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar as xestións oportunas ante o Goberno
do Estado e a presidencia da compañía pública Navantia para que, de maneira urxente, se estableza
un sistema de compras e aprovisionamento nos estaleiros de Ferrol e Fene que valore o impacto
das adxudicacións na xeración de emprego e actividade económica na comarca.»

Rexeitamento das iniciativas
- 3042 (10/PNC-000297)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego na Orde do 22 de decembro de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social
para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, así como o incremento dos recursos orzamentarios destinados a ese fin
BOPG nº 48, do 19.01.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 3631 (10/PNC-000355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co posible impacto no
sector galego da automoción das políticas comerciais anunciadas polo novo presidente dos Estados
Unidos de América
BOPG nº 52, do 25.01.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 3855 (10/PNC-000358)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a actuación
que debe levar a cabo en relación co aumento do prezo das tarifas eléctricas iniciado a comezos
de 2017
BOPG nº 57, do 01.02.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 4070 (10/PNC-000380)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as accións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir o mantemento dos postos
de traballo e das actividades produtivas de Cee e Dumbría e outras localidades asociadas á nonsegregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaliaxes, así como as accións
encamiñadas a incrementar os niveis de emprego e a actividade industrial
BOPG nº 57, do 01.02.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES
A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 16 de febreiro de
2017, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 3570 (10/PNC-000344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e catro deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun mapa de verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio rural
BOPG nº 52, do 25.01.2017
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que cree o mapa de verteduras en canles
no medio rural por parte de industrias de transformación do sector primario, diferenciando o tipo
de verteduras e o seu impacto e perigosidade para o medio.»

Rexeitamento da iniciativa
- 2882 (10/PNC-000288)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa convocatoria de axudas
para a limpeza de bosques de coníferas e de caducifolias
BOPG nº 43, do 12.01.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 14 de febreiro de 2017, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
- 4946 - 610 (10/PRE-000021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a relación de axudas e subvencións concedidas pola Xunta de Galicia a diversas empresas
do sector da automoción
- 4984 - 1838 (10/PRE-000113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compromisos e anuncios públicos de carga de traballo e de creación de emprego, as medidas que vai adoptar ao respecto e o plan ou estratexia prevista para o sector
- 4931 - 2318 (10/PRE-000140)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 4 máis
Sobre a información e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa distribución
polas asociacións Hazte Oír e Citizen Go nos centros de ensino de Galicia da publicación titulada
¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual
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- 5049 - 378 (10/PRE-000162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do restablecemento do Servizo de Cirurxía
Pediátrica as 24 horas do día, durante todo o ano, no Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense
- 5032 - 470 (10/PRE-000173)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non incluír nunha oferta pública de emprego as
prazas vacantes cubertas con persoal interino no Sergas
- 4989 - 488 (10/PRE-000175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo na residencia para persoas
maiores do Cornuval, no concello do Carballiño, desde a súa apertura
- 4979 - 635 (10/PRE-000182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para colaborar cos mariñeiros galegos
que traballaron na mariña mercante de Noruega na reclamación do recoñecemento do dereito a
percibir as súas pensións de xubilación
- 4976 - 663 (10/PRE-000188)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuación concretas que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir a seguridade no
porto de Laxe
- 4919 - 935 (10/PRE-000207)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os servizos relixiosos que se están a prestar na rede de hospitais públicos de Galicia
- 5048 - 996 (10/PRE-000215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que reflicten os datos referidos ao consumo en Galicia de bebidas alcohólicas pola mocidade
- 5042 - 1006 (10/PRE-000216)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos orzamentarios necesarios, así como a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia
- 5059 - 804 (10/PRE-000241)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre os resultados da posta en marcha en Galicia do proxecto denominado Praias sen fume e a
valoración da Consellería de Sanidade e do Sergas ao respecto
- 4966 - 1112 (10/PRE-000246)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Abella, María Susana e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na décima lexislatura en materia de atención
especializada a menores expostos á violencia de xénero
- 5045 - 1236 (10/PRE-000249)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os resultados das actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a incidencia
dos recortes do Goberno central nos fondos asignados ás comarcas mineiras galegas no Plan do
carbón 2006-2012
- 4985 - 1583 (10/PRE-000272)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a creación do centro de atención
terapéutica-ocupacional de xestión pública para persoas con discapacidade de máis de 21 anos de
idade na provincia de Ourense
- 4953 - 1634 (10/PRE-000275)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación de discriminación salarial que sofren as
mulleres en Galicia
- 4951 - 1636 (10/PRE-000277)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego a curto, medio e longo prazo para corrixir a discriminación salarial que sofren as mulleres en Galicia
- 4988 - 1729 (10/PRE-000284)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do actual proxecto para o centro
de atención ás persoas con discapacidade de Ourense co fin de garantirlles a todas as persoas con
diversidade funcional da provincia todos os servizos sociais e sanitarios que necesitan
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- 5035 - 1740 (10/PRE-000286)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non elaborar campañas de prevención, formación
e información, segundo o establecido no Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C
- 5015 - 1791 (10/PRE-000292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para reforzar a integración familiar dos
menores que se atopan no sistema de protección en acollemento residencial
- 5012 - 1792 (10/PRE-000293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da equiparación dos permisos de maternidade,
paternidade e lactación para as familias de acollemento de menores, segundo as circunstancias e
a súa situación
- 5030 - 1803 (10/PRE-000294)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación para o ano 2017 dos orzamentos
necesarios, así como da execución do proxecto, para a construción do novo centro de saúde da Illa
de Arousa
- 4964 - 1839 (10/PRE-000296)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compromisos de carga de traballo e de creación de emprego
- 4948 - 1847 (10/PRE-000298)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da deterioración existente na distribución do emprego
por idades
- 4978 - 1897 (10/PRE-000300)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa o proceso de regularización de embarcacións pesqueiras en Galicia
- 4972 - 2027 (10/PRE-000308)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 4 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para informar e formar as persoas
consumidoras e usuarias en relación coa factura da subministración eléctrica
- 5019 - 2079 (10/PRE-000320)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en materia de recursos humanos, materiais e organización para evitar as saturacións, así como os ingresos de doentes do Servizo de Cardioloxía con necesidades de telemetría no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 5054 - 2100 (10/PRE-000323)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade para resolver os problema que afectan o Servizo
de Pediatría
- 5033 - 2137 (10/PRE-000324)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dalgunha partida para a elaboración dun proxecto de execución dunha infraestrutura para restablecer os servizos do Hospital Gil Casares
- 5040 - 2342 (10/PRE-000331)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da substitución do actual modelo tradicional por un modelo
privatizado de liña fría no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 5039 - 2343 (10/PRE-000332)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Sergas da posibilidade de reducir o persoal ou o seu horario actual no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 5057 - 2350 (10/PRE-000333)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dalgunha medida para impulsar o cumprimento
da Declaración de Compostela nos medios de comunicación editados e/ou distribuídos en Galicia
- 5016 - 2457 (10/PRE-000335)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre o aumento da pobreza infantil en Galicia
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- 4938 - 892 (10/PRE-000345)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 5 máis
Sobre as medidas de colaboración e coordinación en materia de protección civil existentes entre o
Goberno galego e a Administración central, o Principado de Asturias, Castela e León e Portugal.
(Procedemento de urxencia)
- 4965 - 1601 (10/PRE-000364)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da demora na actualización, na páxina web da Secretaría Xeral de Igualdade, dos
datos oficiais referidos á violencia de xénero correspondentes ao segundo semestre de 2016, así
como o índice de denuncias e de casos producidos na Administración pública galega nese ano
- 5050 - 379 (10/PRE-000434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a incidencia dos recortes levados a cabo na atención prestada polo Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a valoración e as actuacións levadas
a cabo polo Goberno galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición
deste servizo durante as 24 horas do día e os 365 días do ano
- 5013 - 389 (10/PRE-000435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o estado actual do proxecto de construcción na provincia de Ourense dun centro para a continuidade na atención ás persoas con discapacidade unha vez cumpridos os 21 anos de idade, a
dotación de prazas e espazos que vai ter e a data prevista para a súa entrada en funcionamento,
así como a garantía da súa xestión e titularidade pública
- 5056 - 421 (10/PRE-000439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Pierres López, María Luisa
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da desestimación do proxecto de construción dun
hospital único en Monte Carrasco para a mellora da atención sanitaria na área de Pontevedra, a
dispoñibilidade dun plan director e dun plan funcional para este proxecto, así como os modelos de
financiamento e de xestión previstos e a suficiencia da partida orzamentaria consignada para o
ano 2016
- 4990 - 489 (10/PRE-000441)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para elixir o modelo de xestión privada para a residencia de
persoas maiores do Cornuval, no concello do Carballiño, a valoración da levada a cabo desde a súa
apertura e os motivos existentes para non habilitar a totalidade das prazas previstas nela, así como
as súas intencións ao respecto
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- 5041 - 580 (10/PRE-000445)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da eficacia do modelo de colaboración público-privada
para a construción de infraestruturas sanitarias e a súa valoración en relación coas queixas e denuncias referidas ás deficiencias na xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, así como a débeda asumida por Galicia coa súa construción
- 4941 - 608 (10/PRE-000448)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os datos referidos ás persoas en paro en Galicia reflectidos na Enquisa de poboación activa
publicada polo Instituto Nacional de Estatística, a información e as medidas previstas polo Goberno
galego ao respecto
- 5055 - 705 (10/PRE-000454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a implantación do modelo denominado de liña
fría para o servizo de comidas do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a situación laboral na que quedará o persoal que está a prestar servizo na cociña do centro, así como a posibilidade de mantemento do servizo nas anteriores condicións de prestación
- 4968 - 900 (10/PRE-000462)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en materia de sensibilización social respecto da
liberdade de orientación sexual das persoas. (Procedemento de urxencia)
- 5036 - 934 (10/PRE-000464)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os servizos relixiosos que están a prestar os capeláns da Igrexa Católica na rede de hospitais
públicos de Galicia
- 5046 - 997 (10/PRE-000468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que reflicten os datos referidos ao consumo en Galicia de bebidas alcohólicas pola mocidade, o grao de cumprimento da Lei 11/2010, de
prevención do seu consumo en menores de idade, e as actuacións concretas que se están a levar a
cabo no eido educativo, así como a dotación dos recursos necesarios para o seu desenvolvemento
- 5043 - 1005 (10/PRE-000469)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos orzamentarios necesarios, así como a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia
- 5047 - 1024 (10/PRE-000470)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reverter o impacto na poboación galega
do Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade
do Sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
- 4987 - 1108 (10/PRE-000471)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os criterios seguidos e as medidas adoptadas para outorgarlles praza na residencia de Ares
ás persoas maiores que quedaron sen praza no centro de día Virxe de Covadonga, na parroquia de
Laraxe, no concello de Cabanas, as razóns existentes para non financiar o seu transporte á residencia de Caranza-Ferrol e a situación en que se atopa a planificación do aumento destas prazas
públicas na área de Ferrol
- 5051 - 1251 (10/PRE-000477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa xestión que está a levar a cabo a Xerencia do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as causas e as consecuencias da situación de saturación, para os doentes e os profesionais do centro, producida no Servizo de Urxencias nos días previos
e posteriores ao 14 de novembro de 2016, así como as medidas adoptadas e previstas ao respecto
- 5053 - 1551 (10/PRE-000484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non ter xeneralizado a prescrición dos novos anticoagulantes orais
a todos os doentes que non teñan contraindicación
- 4986 - 1582 (10/PRE-000485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a creación do centro de atención
terapéutica-ocupacional de xestión pública para persoas con discapacidade de máis de 21 anos de
idade na provincia de Ourense comprometido con diversos partidos políticos, así como a solución
proposta para as persoas usuarias do centro de Velle
- 4955 - 1628 (10/PRE-000486)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo respecto da orixe da discriminación salarial
que padecen as mulleres en Galicia e as medidas previstas para corrixila
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- 4920 - 1742 (10/PRE-000490)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non elaborar campañas de prevención, formación
de profesionais e informativas, así como non realizar o plan de cribado segundo o establecido no
Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C, e a súa posición en relación coa posible
ampliación para o tratamento de doentes F0
- 4956 - 1758 (10/PRE-000492)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Industria e Emprego para corrixir a deterioración
existente na distribución do emprego por idades
- 5014 - 1793 (10/PRE-000494)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de acollemento familiar
- 5020 - 1804 (10/PRE-000495)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da consignación para o
ano 2017 dos orzamentos necesarios, así como da execución do proxecto, para a construción do
novo centro de saúde da Illa de Arousa
- 5018 - 2078 (10/PRE-000501)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a situación asistencial existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as razóns do Goberno galego para manter camas pechadas nel e as súas previsións respecto do incremento da dotación de persoal e equipamento do centro, así como sobre o número de camas que
vai ter ao remate das obras de ampliación
- 5060 - 2094 (10/PRE-000502)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o contido do convenio asinado entre o Sergas e a Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a aplicación do disposto no Plan nacional para a abordaxe da hepatite C no Sistema nacional de saúde, así como o número de persoas reclusas tratadas coa medicación indicada
- 5052 - 2101 (10/PRE-000503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da existencia dun problema global en Galicia
para a cobertura dos servizos de pediatría por profesionais, os datos ao respecto e as súas previ-
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sións en relación coa incorporación de máis pediatras ao Sergas, así como a mellora da dotación
de persoal do Servizo de Cirurxía Pediátrica e o impulso do funcionamento deste servizo en Ourense durante as 24 horas do día
- 5044 - 2110 (10/PRE-000504)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a actuación da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en relación cos
reclamacións do persoal do centro, as medidas previstas para mellorar a situación da sala de descanso do persoal do Servizo de Urxencias e a posible gratuidade do aparcadoiro da zona nova
- 5031 - 2113 (10/PRE-000505)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da elección do modelo denominado de
liña quente para a nova cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como a eliminación da temporalidade do seu persoal e o cadro de persoal que vai ter
- 5037 - 2135 (10/PRE-000507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dalgunha partida para a elaboración dun proxecto de execución dunha infraestrutura para restablecer os servizos do Hospital Gil Casares, a existencia dalgún calendario e
o prazo estimado para esas actuacións, así como o asentamento previsto para ese fin
- 5038 - 2344 (10/PRE-000512)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da substitución do modelo tradicional por un modelo privatizado de liña fría no servizo de cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ou noutros
centros sanitarios da provincia e os beneficios que podería achegar á calidade do servizo e á seguridade
alimentaria, así como a valoración da posibilidade de reducir o seu persoal ou o seu horario actual
- 4975 - 723 (10/PRE-000519)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para informar e formar as persoas
consumidoras e usuarias en relación coa factura da subministración eléctrica
- 5058 - 725 (10/PRE-000520)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados da primeira edición do programa
denominado Galicia Exporta e as súas previsións respecto do seu mantemento no futuro
- 5034 - 1235 (10/PRE-000524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a incidencia dos recortes do
Goberno central nos fondos asignados ás comarcas mineiras galegas no Plan do carbón 2006-2012,
os datos referidos ao seu desenvolvemento e a posibilidade de compensación da totalidade dos
fondos non investidos nas infraestruturas das Pontes e Cerceda
- 4971 - 1317 (10/PRE-000525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das medidas adoptadas para combater
a pobreza enerxética, así como a incidencia que teñen as liñas de actuación do Goberno central no
afrontamento do problema polas comunidades autónomas
- 4958 - 1319 (10/PRE-000526)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 13 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados polo Instituto Nacional de
Estatística referidos á pobreza enerxética e a súa opinión respecto da suficiencia das medidas postas en marcha para afrontar a situación das familias afectadas
- 4961 - 1837 (10/PRE-000529)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compromisos e anuncios públicos de carga de traballo e de creación de emprego, as medidas que vai adoptar ao respecto e o plan ou estratexia prevista para o sector
- 4983 - 634 (10/PRE-000550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación coas reclamacións dos mariñeiros
galegos que traballaron na mariña mercante de Noruega referidas ao recoñecemento do dereito a
percibir as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos recadados
- 4980 - 662 (10/PRE-000551)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos á tramitación do expediente de contratación do proxecto técnico da dragaxe
para a mellora da seguridade do porto de Laxe, as actuación concretas que se van levar a cabo e o
seu calendario de execución, así como as que se van desenvolver con posterioridade para ese fin
- 4969 - 899 (10/PRE-000621)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no ámbito educativo para dar resposta á necesidade dunha educación en igualdade e libre de violencia de xénero
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- 4959 - 1140 (10/PRE-000626)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a realización polos técnicos da Xunta de Galicia dalgunha valoración das obras necesarias
para a ampliación do colexio de educación infantil e primaria Eladia Mariño, do concello de Cabanas,
así como o orzamento e os prazos previstos para a execución do proxecto
- 4935 - 2131 (10/PRE-000646)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coa posible distribución nalgún centro de ensino
de Galicia da publicación titulada ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de
adoctrinamiento sexual, da organización Hazte Oír e, se é o caso, as medidas adoptadas ao respecto
- 4928 - 2317 (10/PRE-000653)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 4 máis
Sobre a información e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa distribución
polas asociacións Hazte Oír e Citizen Go nos centros de ensino de Galicia da publicación titulada
¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual
Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Elección da vicepresidenta da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 15 de febre
iro de 2017, adoptou os seguintes acordos:
Elección de vicepresidente
- 4070 (10/CEEM-000025)
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Elección de vicepresidenta
Dona Sandra Vázquez Domínguez (P)

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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