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ı 6093 (10/POC-001061)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre o estado en que se atopa a cesión polo Estado español do antigo edificio do Centro de saúde
de Tui para resituar nunha única sede os tres xulgados de primeira instancia e instrución, as datas
previstas para a dispoñibilidade do proxecto de habilitación do edificio e a licitación das obras, así
como o investimento total que se vai levar a cabo 20873

ı 6425 (10/POC-001116)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria para o cumprimento do acordo parlamentario referido á posta en marcha dunha plataforma
de elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria
e bacharelato para todos os centros docentes de Galicia 20875

ı 6428 (10/POC-001117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a fase de elaboración en que se atopa a tarxeta do peregrino e o prazo previsto polo Goberno
galego para a súa implantación 20877

ı 6435 (10/POC-001118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o deficiente orzamento do Goberno galego reflectido nos informes do Consello de Contas
de Galicia, así como o uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos

20879
ı 6440 (10/POC-001119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás explotacións de gando vacún de leite que pecharon e as baixas de titu-
laridade na actividade pecuaria producidas no período 2012-2016 20883

ı 6444 (10/POC-001120)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
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Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa evolución dos recursos asignados a Galicia con
cargo ao Fondo de Compensación Interterritorial e o recorte da contía global dese fondo no con-
xunto do Estado, reflectido no Informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia do exercicio
2014, as razóns da baixada da participación de Galicia nel e as actuacións previstas ao respecto

20885
ı 6449 (10/POC-001121)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o número e a relación dos centros de educación primaria que teñen asumidos os seus cus-
tos de mantemento pola Xunta de Galicia, así como sobre o programa previsto para a asunción
da súa totalidade 20887

ı 6453 (10/POC-001122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 5 máis
Sobre o orzamento destinado pola Xunta de Galicia á asunción dos custos de mantemento dos
centros de educación primaria, así como a relación de centros dos que está a asumir eses custos

20889
ı 6455 (10/POC-001123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación e execución do Plan de infraestru-
turas xudiciais para o ano 2017, a inclusión dun novo edificio para os xulgados de Tui entre os gran-
des proxectos anunciados polo Goberno galego para a Administración de xustiza para ese ano e a
solicitude ao Concello da cesión dos terreos necesarios para a súa construción, así como o prazo
previsto para a súa entrada en funcionamento e as razóns existentes para destinar a partida orza-
mentaria para a conversión do antigo centro de saúde 20891

ı 6456 (10/POC-001124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 5 máis
Sobre o orzamento destinado pola Xunta de Galicia á asunción dos custos de mantemento dos
centros de saúde, así como a relación de centros dos que está a asumir eses custos 20894

ı 6458 (10/POC-001125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o número e a relación dos centros de saúde respecto dos que a Xunta de Galicia ten
asumidos os seus custos de mantemento, así como o programa previsto para a asunción da
súa totalidade 20896

ı 6467 (10/POC-001126)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da actual situación de saturación e di-
ficultade asistencial existente no Servizo de Saúde Mental da área sanitaria de Ferrol, o prazo

20853

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 88. 23 de marzo de 2017



previsto para o deseño e posta en marcha dunha estratexia galega para a saúde mental e as
actuacións levadas a cabo nese ámbito nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal nos oito
últimos anos 20898

ı 6474 (10/POC-001127)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre o baixo nivel de execución así como a falta de transparencia da Xunta de Galicia na xestión
dos recursos do Fondo de Compensación Interterritorial, reflectida esta polo Consello de Contas
de Galicia no seu informe de fiscalización, e as súas causas 20901

ı 6476 (10/POC-001128)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas deficiencias
que está a padecer a veciñanza dos concellos de Cartelle e A Merca no acceso aos servizos de te-
lefonía e da Internet, así como a posta á disposición da compañía telefónica polos propietarios
do monte en man común do Couto do Castro dos terreos para a instalación dunha antena que
dea cobertura a diversas zonas do concello da Merca e a valoración destas situacións á hora de
desenvolver o Plan de banda larga de Galicia 2020 20903

ı 6493 (10/POC-001129)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida ao actual volume e a evolución en Galicia dos de-
pósitos e créditos bancarios, as razóns do posto que ocupa con respecto ao resto das comunidades
autónomas e as medidas que vai impulsar para converter o aforro galego en crédito na comunidade
autónoma, así como a realización dalgún estudo referido á transformación do Igape nun instituto
de crédito 20908

ı 6496 (10/POC-001130)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas críticas do
profesorado de Música e Artes Escénicas respecto das prazas anunciadas para a oferta pública de
emprego do ensino, así como o mantemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de reunións cos seus representantes para abordar o conflito xerado despois da anu-
lación da Orde do 10 de xuño de 2014 20912

ı 6498 (10/POC-001131)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das causas da existencia dun maior nivel de pecha-
mento de oficinas bancarias en Galicia que na media do Estado, a súa incidencia no servizo que
prestan as entidades financeiras ás persoas consumidoras, así como a existencia dunha axeitada
prestación deses servizos, en particular no medio rural 20915
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ı 6502 (10/POC-001132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da demora por parte do Goberno galego na aprobación do Plan director do libro
anunciado no ano 2013, así como as da baixada do número de libros publicados en galego entre
os anos 2010 e 2015, as medidas impulsadas para promover o libro e a edición na comunidade au-
tónoma de acordo co disposto na Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia,
e o funcionamento e as propostas impulsadas polo Consello Asesor do Libro para mellorar os di-
ferentes subsectores da edición 20918

ı 6511 (10/POC-001133)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o financiamento plurianual das
federacións deportivas galegas no período 2017-2020, así como as previsións da Secretaría Xeral
para o Deporte para a publicación das puntuacións dos baremos dos convenios correspondentes
ao exercicio de 2017 20922

ı 6515 (10/POC-001134)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o investimento destinado aos proxectos innovadores do sector galego da automoción, as ini-
ciativas e os proxectos que se pretenden desenvolver e os seus beneficios para o sector 20925

ı 6517 (10/POC-001135)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o contido exacto do proxecto elaborado pola Asociación Española de Grosistas, Importadores,
Transformadores e Exportadores de Productos da Pesca e Acuicultura (Conxemar) para a amplia-
ción do recinto do Instituto Feiral de Vigo, así como os resultados que se poden esperar con esta
actuación de ampliación 20927

ı 6530 (10/POC-001137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas do persoal sanitario e das persoas usua-
rias do Hospital Virxe da Xunqueira de Cee relativas ás deficiencias e ás carencias de medios hu-
manos e materiais existentes no centro, as súas previsións en relación coa implementación de
medidas de mellora ao respecto e a súa valoración referida á actual dotación de servizos 20930

ı 6539 (10/POC-001138)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das dificultades existentes en determinados lugares
da comunidade autónoma a consecuencia da carencia de ascensores nas vivendas de altura, as
súas previsións en relación coa introdución dalgún elemento corrector que considere as necesi-
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dades económicas das comunidades de veciños á hora de priorizar as subvencións e a existencia
dalgunha colaboración coa Consellería de Política Social para abordar a problemática das persoas
maiores que residen nesas vivendas 20934

ı 6543 (10/POC-001140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do lugar que ocupa España en relación co resto dos
países da Unión Europea no referido aos ingresos pola fiscalidade ambiental, os datos relativos á
recadación acadada polo Goberno galego dende o ano 2009 pola aplicación dos impostos ambien-
tais e o seu encaixe na anunciada Estratexia galega de loita contra o cambio climático 20936

ı 6549 (10/POC-001141)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co procedemento formal de infracción iniciado pola
Comisión Europea polo incumprimento polo Estado español da Directiva 2008/50/CE, relativa á ca-
lidade do aire ambiente e unha atmosfera máis limpa en Europa, a situación de Galicia ao respecto
e o seu encaixe na anunciada Estratexia galega de loita contra o cambio climático 20938

ı 6575 (10/POC-001142)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as noticias referidas á exclusión da oferta pública de emprego da Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria para o ano 2017 da convocatoria de prazas correspondentes ao
corpo de profesores de Música e Artes Escénicas da quenda de acceso libre 20940

ı 6603 (10/POC-001144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a situación en que se atopa a praga da couza guatemalteca da pataca despois das medidas
adoptadas para o seu control e erradicación, os datos referidos ao seu impacto e a súa repercusión
económica no sector 20944

ı 6606 (10/POC-001145)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desenvolvemento do programa de unidades
mixtas de investigación, no marco da RIS3 20946

ı 6611 (10/POC-001147)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a relación de sedes xudiciais nas que está implantado o sistema electrónico de xestión de
arquivos xudiciais, o prazo fixado para a súa extensión á totalidade delas e os beneficios que está
a proporcionar aos operadores xudiciais 20948
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ı 6612 (10/POC-001148)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da autorización
legal necesaria que lles permita ás entidades locais o investimento do seu superávit orzamentario
no ano 2017 sen ter que xerar ingresos polo mesmo importe 20950

ı 6617 (10/POC-001149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa primeira convocatoria de oposicións reser-
vada de xeito exclusivo a persoas con discapacidade intelectual que terá lugar o día 8 de abril de
2017 en Santiago de Compostela, o proceso de colaboración desenvolvido cos seus colectivos para
a súa organización e as actuacións que se van levar a cabo cos aspirantes que acaden praza para
lles facilitar a súa adaptación ao novo contorno laboral 20952

ı 6622 (10/POC-001150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o estado de implantación en que se atopa, no sistema contable da Intervención Xeral da Co-
munidade Autónoma, o subsistema de rexistro contable específico para os proxectos financiados
cos fondos de cooperación interterritorial, as razóns existentes para non xustificar diante da Ad-
ministración central a totalidade deses fondos ao remate do exercicio, así como as do baixo nivel
de execución que presentan 20954

ı 6630 (10/POC-001152)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os impedimentos existentes e o prazo fixado polo Goberno galego para a posta en servizo
do último tramo da vía Ártabra que dá acceso ao porto de Lorbé, así como as súas previsións res-
pecto da realización das obras necesarias para lles posibilitar aos veciños o acceso a pé aos diversos
puntos da súa localidade sen teren que cruzar o novo vial 20956

ı 6632 (10/POC-001153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da supresión da praza de cociñeira e a elección do modelo de cátering para o servizo
de comidas do Centro de Día de Boiro, o persoal que se está a encargar del na actualidade e as pre-
visións da Xunta de Galicia respecto do restablecemento do anterior sistema de cociña 20959

ı 6634 (10/POC-001154)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre os plans do Goberno galego para a renovación da frota de vehículos policiais da Unidade
Adscrita da Policía Nacional na Comunidade Autónoma de Galicia, a súa cronoloxía e a dotación
orzamentaria 20961
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ı 6637 (10/POC-001155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as informacións referidas á queima en Sogama das patacas arrincadas nos concellos afecta-
dos pola couza guatemalteca, a existencia dalgún protocolo para a súa destrución e as medidas
previstas para evitar a posible infestación derivada do seu traslado, así como a garantía da inexis-
tencia de perigo de contaxio no concello de Cerceda a consecuencia do proceso de eliminación

20963
ı 6645 (10/POC-001156)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre o número de familias que se beneficiaron do Plan de axudas á natalidade dende a súa posta
en marcha e as previsións da Consellería de Política Social en relación coa apertura de novos re-
cursos de conciliación 20966

ı 6669 (10/POC-001157)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda de prazas para persoas maiores en residencias públicas existente na actualidade
nas sete grandes cidades galegas e as súas áreas de influencia, as outras actuacións que vai levar
a cabo a Xunta de Galicia para seguir mellorando e completando o mapa de equipamentos sociais
e as súas previsións para a construción e entrada en servizo desas sete infraestruturas 20968

ı 6677 (10/POC-001158)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da derrogación da Lei 5/2010, pola que se esta-
blece e regula unha rede de apoio á muller embaraza, co fin de suspender as subvencións a aso-
ciacións que van en contra dos dereitos da muller, así como da Lei 3/2011, de apoio á familia e á
convivencia de Galicia, a retirada da Guía de recursos, apoio e asistencia á maternidade e o reforzo e
a ampliación da rede de centros de orientación afectivo-sexual 20970

ı 6686 (10/POC-001160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa habilitación dalgún tipo de mecanismo para
que non se lles impida percibir a Risga a aquelas persoas que compartan domicilio con outras que
tamén a cobren e que non pertenzan á mesma unidade familiar, a realización dunha revisión indi-
vidualizada dos casos de denegación ou retirada da prestación por ese motivo e o prazo de publica-
ción do decreto ou decretos de desenvolvemento regulamentario da Lei de inclusión social de Galicia

20974
ı 6691 (10/POC-001161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inauguración no mes de marzo da sede dos novos
xulgados da Coruña na Fábrica de Tabacos, o destino e a reestruturación do edificio dos xulgados da
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rúa de Monforte e a reforma do edificio que alberga a Audiencia Provincial da Coruña, así como o
abandono das instalacións alugadas no edifico Proa por 50.000 euros mensuais 20977

ı 6693 (10/POC-001162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os datos referidos aos custos de papel e tinta dos xulgados de Galicia nos anos 2015, 2016
e 2017, por cada un dos partidos xudiciais da cada unha das provincias 20979

ı 6699 (10/POC-001163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa suficiencia dos recursos orzamentarios desti-
nados no ano 2017 para a Administración de xustiza en Galicia, a recadación acadada na comuni-
dade autónoma dende a entrada en vigor das taxas xudiciais ata a súa derrogación e a contía
asignada polo Goberno central por esa recadación 20981

ı 6705 (10/POC-001164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da reprogramación de citas de medicina xeral no Centro de Saúde de Acea de Ama,
en Culleredo, a data prevista para a entrada en funcionamento do novo Centro de Saúde da Avenida
do Portádego e a dotación de profesionais que vai ter, así como a incidencia da súa apertura na ca-
pacidade de servizo e na mellora asistencial 20983

ı 6707 (10/POC-001165)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a elaboración da estratexia da cultura de Galicia 2021,
co fin de garantir a súa preservación e difusión 20986

ı 6709 (10/POC-001166)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a fase en que se atopa a posta en marcha da Mesa da Castaña, as previsións do Goberno ga-
lego respecto dos beneficios que poden derivar da súa entrada en funcionamento dende o punto
de vista económico, así como o incremento da superficie dedicada á súa produción 20988

ı 6716 (10/POC-001167)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre as medidas e actuacións previstas pola Consellería de Sanidade para evitar o abuso dos es-
teroides anabolizantes andróxenos pola poboación galega 20990

ı 6718 (10/POC-001168)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
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Sobre as previsións da Consellería de Sanidade e do Sergas respecto da introdución, na Plataforma
dixital de personalización de servizos sanitarios E-Saúde, dunha nova funcionalidade que lles per-
mita ás persoas usuarias o acceso á información dos seus fillos e persoas ao seu cargo 20992

ı 6728 (10/POC-001169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de garantir de xeito prioritario a
protección e atención ás vítimas de violencia de xénero nas dependencias xudiciais, a falta de
persoal en xeral, así como nos equipos psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia
que prestan servizo nelas e a existencia dun psicólogo permanente para asistir as vítimas en
cada un dos xulgados 20994

ı 6740 (10/POC-001170)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos
asuntos europeos na actual etapa de cambios 20997

ı 6750 (10/POC-001171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o modelo que defende o Goberno galego para o transporte sanitario terrestre, a garantía na
actualidade da calidade do servizo, así como os dereitos laborais dos traballadores, o coñecemento
das súas demandas, o tipo de control que realiza sobre a súa prestación e as actuacións previstas
ao respecto 20999

ı 6195 (10/POC-001079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reapertura das delegacións da RTVG pechadas,
o aproveitamento da boa relación existente coa Radio e Televisión de Portugal e o funcionamento
na actualidade do novo servizo do Porto 21003

ı 6521 (10/POC-001136)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia no-
ticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia 21005

ı 6541 (10/POC-001139)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións de reapertura de novas delegacións da CRTVG, así como as razóns existentes
para non negociar cos representantes sindicais a súa estrutura e o novo modelo de clasificación
profesional 21008
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ı 6610 (10/POC-001146)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e os novos produtos ou servizos que está a implantar
a CRTVG para adaptarse aos cambios nas relacións da audiencia cos medios 21014

ı 6626 (10/POC-001151)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Vázquez Verao, Paula
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia no-
ticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia 21016

ı 6680 (10/POC-001159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia no-
ticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia 21019
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 20 de marzo de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 6093 (10/POC-001061)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre o estado en que se atopa a cesión polo Estado español do antigo edificio do Centro de saúde
de Tui para resituar nunha única sede os tres xulgados de primeira instancia e instrución, as datas
previstas para a dispoñibilidade do proxecto de habilitación do edificio e a licitación das obras, así
como o investimento total que se vai levar a cabo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6425 (10/POC-001116)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria para o cumprimento do acordo parlamentario referido á posta en marcha dunha plataforma
de elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria
e bacharelato para todos os centros docentes de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6428 (10/POC-001117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a fase de elaboración en que se atopa a tarxeta do peregrino e o prazo previsto polo Goberno
galego para a súa implantación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 6435 (10/POC-001118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o deficiente orzamento do Goberno galego reflectido nos informes do Consello de Contas
de Galicia, así como o uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6440 (10/POC-001119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
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Sobre os datos referidos ás explotacións de gando vacún de leite que pecharon e as baixas de titu-
laridade na actividade pecuaria producidas no período 2012-2016
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 6444 (10/POC-001120)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa evolución dos recursos asignados a Galicia con
cargo ao Fondo de Compensación Interterritorial e o recorte da contía global dese fondo no con-
xunto do Estado, reflectido no Informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia do exercicio
2014, as razóns da baixada da participación de Galicia nel e as actuacións previstas ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6449 (10/POC-001121)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o número e a relación dos centros de educación primaria que teñen asumidos os seus cus-
tos de mantemento pola Xunta de Galicia, así como sobre o programa previsto para a asunción
da súa totalidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6453 (10/POC-001122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 5 máis
Sobre o orzamento destinado pola Xunta de Galicia á asunción dos custos de mantemento
dos centros de educación primaria, así como a relación de centros dos que está a asumir eses
custos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6455 (10/POC-001123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación e execución do Plan de infraestru-
turas xudiciais para o ano 2017, a inclusión dun novo edificio para os xulgados de Tui entre os gran-
des proxectos anunciados polo Goberno galego para a Administración de xustiza para ese ano e a
solicitude ao Concello da cesión dos terreos necesarios para a súa construción, así como o prazo
previsto para a súa entrada en funcionamento e as razóns existentes para destinar a partida orza-
mentaria para a conversión do antigo centro de saúde
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6456 (10/POC-001124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 5 máis
Sobre o orzamento destinado pola Xunta de Galicia á asunción dos custos de mantemento dos
centros de saúde, así como a relación de centros dos que está a asumir eses custos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 6458 (10/POC-001125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o número e a relación dos centros de saúde respecto dos que a Xunta de Galicia ten
asumidos os seus custos de mantemento, así como o programa previsto para a asunción da
súa totalidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6467 (10/POC-001126)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da actual situación de saturación e difi-
cultade asistencial existente no Servizo de Saúde Mental da área sanitaria de Ferrol, o prazo pre-
visto para o deseño e posta en marcha dunha estratexia galega para a saúde mental e as
actuacións levadas a cabo nese ámbito nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal nos oito
últimos anos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6474 (10/POC-001127)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre o baixo nivel de execución así como a falta de transparencia da Xunta de Galicia na xestión
dos recursos do Fondo de Compensación Interterritorial, reflectida esta polo Consello de Contas
de Galicia no seu informe de fiscalización, e as súas causas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6476 (10/POC-001128)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas deficiencias
que está a padecer a veciñanza dos concellos de Cartelle e A Merca no acceso aos servizos de tele-
fonía e da Internet, así como a posta á disposición da compañía telefónica polos propietarios do
monte en man común do Couto do Castro dos terreos para a instalación dunha antena que dea
cobertura a diversas zonas do concello da Merca e a valoración destas situacións á hora de desen-
volver o Plan de banda larga de Galicia 2020
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 6493 (10/POC-001129)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida ao actual volume e a evolución en Galicia dos de-
pósitos e créditos bancarios, as razóns do posto que ocupa con respecto ao resto das comunidades
autónomas e as medidas que vai impulsar para converter o aforro galego en crédito na comunidade
autónoma, así como a realización dalgún estudo referido á transformación do Igape nun instituto
de crédito
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 6496 (10/POC-001130)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas críticas do
profesorado de Música e Artes Escénicas respecto das prazas anunciadas para a oferta pública de
emprego do ensino, así como o mantemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de reunións cos seus representantes para abordar o conflito xerado despois da anu-
lación da Orde do 10 de xuño de 2014
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6498 (10/POC-001131)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das causas da existencia dun maior nivel de pecha-
mento de oficinas bancarias en Galicia que na media do Estado, a súa incidencia no servizo que
prestan as entidades financeiras ás persoas consumidoras, así como a existencia dunha axeitada
prestación deses servizos, en particular no medio rural
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6502 (10/POC-001132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da demora por parte do Goberno galego na aprobación do Plan director do libro
anunciado no ano 2013, así como as da baixada do número de libros publicados en galego entre
os anos 2010 e 2015, as medidas impulsadas para promover o libro e a edición na comunidade au-
tónoma de acordo co disposto na Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia,
e o funcionamento e as propostas impulsadas polo Consello Asesor do Libro para mellorar os di-
ferentes subsectores da edición
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6511 (10/POC-001133)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o financiamento plurianual das
federacións deportivas galegas no período 2017-2020, así como as previsións da Secretaría Xeral
para o Deporte para a publicación das puntuacións dos baremos dos convenios correspondentes
ao exercicio de 2017
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6515 (10/POC-001134)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o investimento destinado aos proxectos innovadores do sector galego da automoción, as ini-
ciativas e os proxectos que se pretenden desenvolver e os seus beneficios para o sector
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 6517 (10/POC-001135)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o contido exacto do proxecto elaborado pola Asociación Española de Grosistas, Importadores,
Transformadores e Exportadores de Productos da Pesca e Acuicultura (Conxemar) para a amplia-
ción do recinto do Instituto Feiral de Vigo, así como os resultados que se poden esperar con esta
actuación de ampliación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 6530 (10/POC-001137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas do persoal sanitario e das persoas usua-
rias do Hospital Virxe da Xunqueira de Cee relativas ás deficiencias e ás carencias de medios hu-
manos e materiais existentes no centro, as súas previsións en relación coa implementación de
medidas de mellora ao respecto e a súa valoración referida á actual dotación de servizos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6539 (10/POC-001138)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das dificultades existentes en determinados lugares
da comunidade autónoma a consecuencia da carencia de ascensores nas vivendas de altura, as
súas previsións en relación coa introdución dalgún elemento corrector que considere as necesi-
dades económicas das comunidades de veciños á hora de priorizar as subvencións e a existencia
dalgunha colaboración coa Consellería de Política Social para abordar a problemática das persoas
maiores que residen nesas vivendas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 6543 (10/POC-001140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do lugar que ocupa España en relación co resto dos
países da Unión Europea no referido aos ingresos pola fiscalidade ambiental, os datos relativos á
recadación acadada polo Goberno galego dende o ano 2009 pola aplicación dos impostos ambien-
tais e o seu encaixe na anunciada Estratexia galega de loita contra o cambio climático
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 6549 (10/POC-001141)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co procedemento formal de infracción iniciado pola
Comisión Europea polo incumprimento polo Estado español da Directiva 2008/50/CE, relativa á ca-
lidade do aire ambiente e unha atmosfera máis limpa en Europa, a situación de Galicia ao respecto
e o seu encaixe na anunciada Estratexia galega de loita contra o cambio climático
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 6575 (10/POC-001142)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as noticias referidas á exclusión da oferta pública de emprego da Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria para o ano 2017 da convocatoria de prazas correspondentes ao
corpo de profesores de Música e Artes Escénicas da quenda de acceso libre
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6603 (10/POC-001144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a situación en que se atopa a praga da couza guatemalteca da pataca despois das medidas
adoptadas para o seu control e erradicación, os datos referidos ao seu impacto e a súa repercusión
económica no sector
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 6606 (10/POC-001145)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desenvolvemento do programa de unidades
mixtas de investigación, no marco da RIS3
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 6611 (10/POC-001147)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a relación de sedes xudiciais nas que está implantado o sistema electrónico de xestión de
arquivos xudiciais, o prazo fixado para a súa extensión á totalidade delas e os beneficios que está
a proporcionar aos operadores xudiciais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6612 (10/POC-001148)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da autorización
legal necesaria que lles permita ás entidades locais o investimento do seu superávit orzamentario
no ano 2017 sen ter que xerar ingresos polo mesmo importe
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6617 (10/POC-001149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa primeira convocatoria de oposicións reser-
vada de xeito exclusivo a persoas con discapacidade intelectual que terá lugar o día 8 de abril de
2017 en Santiago de Compostela, o proceso de colaboración desenvolvido cos seus colectivos para
a súa organización e as actuacións que se van levar a cabo cos aspirantes que acaden praza para
lles facilitar a súa adaptación ao novo contorno laboral
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 6622 (10/POC-001150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o estado de implantación en que se atopa, no sistema contable da Intervención Xeral da Co-
munidade Autónoma, o subsistema de rexistro contable específico para os proxectos financiados
cos fondos de cooperación interterritorial, as razóns existentes para non xustificar diante da Ad-
ministración central a totalidade deses fondos ao remate do exercicio, así como as do baixo nivel
de execución que presentan
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 6630 (10/POC-001152)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os impedimentos existentes e o prazo fixado polo Goberno galego para a posta en servizo
do último tramo da vía Ártabra que dá acceso ao porto de Lorbé, así como as súas previsións res-
pecto da realización das obras necesarias para lles posibilitar aos veciños o acceso a pé aos diversos
puntos da súa localidade sen teren que cruzar o novo vial
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 6632 (10/POC-001153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da supresión da praza de cociñeira e a elección do modelo de cátering para o ser-
vizo de comidas do Centro de Día de Boiro, o persoal que se está a encargar del na actualidade e
as previsións da Xunta de Galicia respecto do restablecemento do anterior sistema de cociña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6634 (10/POC-001154)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre os plans do Goberno galego para a renovación da frota de vehículos policiais da Unidade Adscrita
da Policía Nacional na Comunidade Autónoma de Galicia, a súa cronoloxía e a dotación orzamentaria
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6637 (10/POC-001155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as informacións referidas á queima en Sogama das patacas arrincadas nos concellos afecta-
dos pola couza guatemalteca, a existencia dalgún protocolo para a súa destrución e as medidas
previstas para evitar a posible infestación derivada do seu traslado, así como a garantía da inexis-
tencia de perigo de contaxio no concello de Cerceda a consecuencia do proceso de eliminación
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 6645 (10/POC-001156)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
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Sobre o número de familias que se beneficiaron do Plan de axudas á natalidade dende a súa posta
en marcha e as previsións da Consellería de Política Social en relación coa apertura de novos re-
cursos de conciliación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6669 (10/POC-001157)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda de prazas para persoas maiores en residencias públicas existente na actualidade
nas sete grandes cidades galegas e as súas áreas de influencia, as outras actuacións que vai levar
a cabo a Xunta de Galicia para seguir mellorando e completando o mapa de equipamentos sociais
e as súas previsións para a construción e entrada en servizo desas sete infraestruturas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6677 (10/POC-001158)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da derrogación da Lei 5/2010, pola que se esta-
blece e regula unha rede de apoio á muller embaraza, co fin de suspender as subvencións a aso-
ciacións que van en contra dos dereitos da muller, así como da Lei 3/2011, de apoio á familia e á
convivencia de Galicia, a retirada da Guía de recursos, apoio e asistencia á maternidade e o reforzo e
a ampliación da rede de centros de orientación afectivo-sexual
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6686 (10/POC-001160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa habilitación dalgún tipo de mecanismo para
que non se lles impida percibir a Risga a aquelas persoas que compartan domicilio con outras que
tamén a cobren e que non pertenzan á mesma unidade familiar, a realización dunha revisión indi-
vidualizada dos casos de denegación ou retirada da prestación por ese motivo e o prazo de publica-
ción do decreto ou decretos de desenvolvemento regulamentario da Lei de inclusión social de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6691 (10/POC-001161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inauguración no mes de marzo da sede dos
novos xulgados da Coruña na Fábrica de Tabacos, o destino e a reestruturación do edificio dos xul-
gados da rúa de Monforte e a reforma do edificio que alberga a Audiencia Provincial da Coruña, así
como o abandono das instalacións alugadas no edifico Proa por 50.000 euros mensuais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6693 (10/POC-001162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre os datos referidos aos custos de papel e tinta dos xulgados de Galicia nos anos 2015, 2016
e 2017, por cada un dos partidos xudiciais da cada unha das provincias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6699 (10/POC-001163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa suficiencia dos recursos orzamentarios desti-
nados no ano 2017 para a Administración de xustiza en Galicia, a recadación acadada na comuni-
dade autónoma dende a entrada en vigor das taxas xudiciais ata a súa derrogación e a contía
asignada polo Goberno central por esa recadación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6705 (10/POC-001164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da reprogramación de citas de medicina xeral no Centro de Saúde de Acea de Ama,
en Culleredo, a data prevista para a entrada en funcionamento do novo Centro de Saúde da Avenida
do Portádego e a dotación de profesionais que vai ter, así como a incidencia da súa apertura na ca-
pacidade de servizo e na mellora asistencial
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6707 (10/POC-001165)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a elaboración da estratexia da cultura de Galicia 2021,
co fin de garantir a súa preservación e difusión
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 6709 (10/POC-001166)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a fase en que se atopa a posta en marcha da Mesa da Castaña, as previsións do Goberno ga-
lego respecto dos beneficios que poden derivar da súa entrada en funcionamento dende o punto
de vista económico, así como o incremento da superficie dedicada á súa produción
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 6716 (10/POC-001167)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre as medidas e actuacións previstas pola Consellería de Sanidade para evitar o abuso dos es-
teroides anabolizantes andróxenos pola poboación galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6718 (10/POC-001168)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
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Sobre as previsións da Consellería de Sanidade e do Sergas respecto da introdución, na Plata-
forma dixital de personalización de servizos sanitarios E-Saúde, dunha nova funcionalidade
que lles permita ás persoas usuarias o acceso á información dos seus fillos e persoas ao seu
cargo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6728 (10/POC-001169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de garantir de xeito prioritario a
protección e atención ás vítimas de violencia de xénero nas dependencias xudiciais, a falta de
persoal en xeral, así como nos equipos psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia
que prestan servizo nelas e a existencia dun psicólogo permanente para asistir as vítimas en
cada un dos xulgados
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6740 (10/POC-001170)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos
asuntos europeos na actual etapa de cambios
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 6750 (10/POC-001171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o modelo que defende o Goberno galego para o transporte sanitario terrestre, a garantía na
actualidade da calidade do servizo, así como os dereitos laborais dos traballadores, o coñecemento
das súas demandas, o tipo de control que realiza sobre a súa prestación e as actuacións previstas
ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 6195 (10/POC-001079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reapertura das delegacións da RTVG pechadas,
o aproveitamento da boa relación existente coa Radio e Televisión de Portugal e o funcionamento
na actualidade do novo servizo do Porto
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 6521 (10/POC-001136)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia
noticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 6541 (10/POC-001139)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións de reapertura de novas delegacións da CRTVG, así como as razóns existentes para
non negociar cos representantes sindicais a súa estrutura e o novo modelo de clasificación profesional
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 6610 (10/POC-001146)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e os novos produtos ou servizos que está a implantar
a CRTVG para adaptarse aos cambios nas relacións da audiencia cos medios
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 6626 (10/POC-001151)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e Vázquez Verao, Paula
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia
noticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 6680 (10/POC-001159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no programa Galicia
noticias serán da TVG dunha parte da información referida á produción de ostras en Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Marian García Miguez,Moisés Rodríguez Pérez, Isabel Novo 
Fariña, César Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María 
Julia Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a 
súa resposta Oral en Comisión.  
 
Na actualidade o partido xudicial de Tui conta con tres xulgados de primeira instancia e 
instrución. Os xulgados nº 1 e nº 2 están nun edificio propio da Xunta de Galicia 
transferido no ano 1995 polo Estado, onde tamén está a Policía Local da Vila, e sen 
posibilidade de albergar outra nova unidade xudicial. 
 
Tras a creación e posta en funcionamento do xulgado instancia e instrución nº 3 de Tui, 
coa colaboración do concello mediante a cesión dun local na zona histórica, habilitouse 
os espazos propios para o novo xulgado de xeito provisional. 
 
Sabemos que nos orzamentos aprobados para o ano 2017 se prevé unha partida para  
habilitar o antigo edificio do Centro de saúde de titularidade estatal, e así, reubicar 
nunha única sede os tres xulgados. 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 
 

1. Realizouse a cesión do antigo centro de saúde de Tui para así reubicar nunha 
única sede os tres xulgados? 

 
2. Cal é a data prevista para contar cun proxecto de habilitación do edificio, así 

como a data aproximada para a licitación da obra? 
 

3. Cal será o investimento total desta nova sede xudicial? 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 6 de Marzo de 2.017. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Paula Prado Del Río na data 06/03/2017 13:35:45 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/03/2017 13:36:03 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 06/03/2017 13:36:12 

 
María Isabel Novo Fariña na data 06/03/2017 13:36:24 

 
César Manuel Fernández Gil na data 06/03/2017 13:36:57 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/03/2017 13:37:11 

 
Alberto Pazos Couñago na data 06/03/2017 13:37:19 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 06/03/2017 13:37:30 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 06/03/2017 13:37:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

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

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

No pleno celebrado o día 25 de xaneiro de 2017 foi aprobada unha Proposición non de 

lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  sobre a posta en marcha polo 

Goberno galego dunha plataforma de elaboración das programacións didácticas de 

educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros 

docentes da comunidade autónoma de Galicia. 

 

 

Na dita proposición, o texto aprobado establece que “O Parlamento de Galicia insta a 

Xunta de Galicia a ampliar ás etapas de educación infantil, primaria, secundaria 

obrigatoria e bacharelato a liña emprendida pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria en formación profesional, poñendo, á maior brevidade 

posible, un conxunto de instrumentos e ferramentas informáticas, que permitan a 

elaboración das programacións didácticas acorde co modelo curricular vixente.” 

 

 

Considerando a transcendencia que para a comunidade educativa ten o anterior, 

formúlanse as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Que accións ten iniciado a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, para acadar as finalidade previstas no texto aprobado? 

 

 

2ª) De non ter iniciada ningunha acción, que xustificación existe? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/03/2017 18:51:13 

20875



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Maria de la Concepción Burgo López na data 09/03/2017 18:51:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Abel 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 oral na Comisión 6ª. 

 

 

No pleno celebrado os días 12 e 13 de decembro de 2016 nesta Cámara o 

Grupo Parlamentario Popular presentou unha Proposición non lei, sobre a 

creación dunha tarxeta especifica para peregrinos, a que se presentaron 

emendas por parte dos grupos parlamentarios da oposición, das que só foi 

aceptada como emenda de adicción a presentada polo Grupo Parlamentario 

Socialista, quedando o texto aprobado do seguinte xeito: 

 
 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia: 

 
 

Á creación dunha tarxeta dirixida especificamente aos peregrinos a 

Compostela, que aglutine diferentes servizos de interese para os peregrinos 

e que inclúa, entre outros: entrada única nos museos, facilidades no 

transporte público, descontos en actividades culturais, de ocio e 

restauración en comercios e tendas de produtos galegos e de artesanía de 

Galicia e nos mercados de abastos. 
 

 

A que presente no Parlamento de Galicia, nun prazo de 3 meses, un 

programa ben estruturado da implantación da tarxeta do peregrino, no que 

se teñan en conta para a súa elaboración, entre outros colectivos, as 

asociacións de comerciantes, hostaleiros, etc., e no que se establezan as 

seguintes: onde e como conseguila; órgano responsable da súa distribución; 

financiamento, ámbito de aplicación...”. 

 

 

 

 

 

 

20877



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

En relación con esta cuestión os deputados que asinan queren saber: 
 

 

1ª) Pasado xa un tempo deste acordo do Pleno, en que fase de elaboración 

está a tarxeta do peregrino? 
 

 

2ª) Teñen previsto algún prazo para a implantación da dita tarxeta? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017 
 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/03/2017 19:04:16 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/03/2017 19:04:27 
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Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa á deficiente 

orzamentación da Xunta sinalada nos informes do Consello de Contas. 

 

O Fondo de Continxencia é unha partida de contía variable que a Xunta dota 

todos os anos nos seus orzamentos para facer fronte a gastos imprevistos. Adoita 

recorrerse a ese Fondo de Continxencia para, co exercicio xa iniciado, asumir gastos 

incorrectamente orzamentados noutras áreas. Nos últimos anos, en especial nas partidas 

destinadas a persoal dos servizos sanitarios. 

Con respecto ao uso deste fondo, tanto no informe do Consello de Contas 

“Declaración definitiva sobre a conta xeral da comunidade autónoma. Exercicio 2014” 

como no “Informe de fiscalización da Conta Xeral da Administración. Exercicio 2014” 

sinálase que “o fondo de continxencia, lonxe de servir para a atención de gastos 

imprevistos e non discrecionais, constituíu unha ferramenta para a cobertura de gastos 

(principalmente gasto corrente) que son obxecto dunha deficiente orzamentación, por 

escasamente realista, e que son reiteradamente orzados á baixa para dotalos do crédito 

necesario ao longo do exercicio, ás veces incluso en base a estimacións e non a 

necesidades xurdidas”. 

Esta mala práctica orzamental por parte da Xunta de Galiza semella ter un claro 

carácter intencionado, xa que, como ben sinalan os informes, existen partidas que son 
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ano tras ano orzadas á baixa. Esta intencionalidade amósase máis evidente ao ocultar a 

propia Xunta o recurso ao fondo de continxencia ante os medios. Tal e como 

denunciaba recentemente un xornal dixital, desde 2013, nos Consellos da Xunta o 

goberno galego autorizou polo menos en 13 ocasións recorrer a cartos do Fondo de 

Continxencia para cubrir gastos non previstos nos seus orzamentos, por importes que 

suman 280 millóns de euros. Porén, ningún deses acordos foi incluído nin nas roldas de 

prensa de Núñez Feijóo realizadas despois dos consellos, nin nos listados de asuntos 

aprobados que se envían posteriormente aos medios de comunicación. Fronte á 

ocultación deses acordos de contido económico, nos listados de asuntos tratados neses 

mesmos consellos a Xunta adoita incluír numerosos informes de mero carácter 

propagandístico sen validez administrativa ningunha. 

Por último, cómpre sinalar que o Fondo de Continxencia para o presente ano na 

Administración Xeral ascende a 4,5 millóns de euros e xunto co previsto no servizo 

Galego de Saúde, por importe de 31,7 millóns, totalizan o fondo total nos orzamentos de 

2017 de 36,2 millóns de euros. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-Que valoración realiza a Xunta de Galiza das conclusións sinaladas nos 

informes do Consello de Contas a respecto da mala orzamentación por parte da Xunta e 

do uso do fondo de continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos? 

-Ten adoptado a Xunta de Galiza algunha medida tendente a corrixir a mala 

orzamentación denunciada polo Consello de Contas?  
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-A que razón se debe que nos Consellos da Xunta, o Goberno oculte 

sistematicamente o recurso ao fondo de continxencia na información que se proporciona 

aos medios de comunicación? 

-Por que a Xunta de Galiza realiza, segundo o Consello de Contas, unha 

deficiente orzamentación, escasamente realista, con gastos reiteradamente orzados á 

baixa? 

 

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/03/2017 10:50:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/03/2017 10:50:13 
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Olalla Rodil Fernández na data 10/03/2017 10:50:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/03/2017 10:50:22 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/03/2017 10:50:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/03/2017 10:50:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª. 

 

 

Non hai moitos anos que na maior parte das casas do rural galego había 

unha explotación con máis ou menos cantidade de gando vacún, pero dende 

que desapareceron as cotas do leite, a baixada do prezo do litro do leite e o 

aumento dos prezos nos alimentos do gando, foron desaparecendo as ditas 

explotacións por non ser rendibles. 

 

 

E outras pecharon pola falla dun relevo xeracional que se faga cargo da dita 

explotación, como podería pasar en calquera outro sector. 
 

 

O sector lácteo é un sector estratéxico para a Comunidade autónoma de 

Galicia, xa que estas explotacións de gando vacún se atopan á cabeza da 

produción do sector lácteo español. 

 
 

O traballo do día a día converte á gandería láctea nunha das actividades 

capaces de fixar poboación á contorna rural, polo que cantas menos 

explotacións pechen máis persoas viviran no rural, teriamos a terra 

traballada (tanto para a alimentación do gando como para o autoconsumo). 

 

 

Ante esta situación os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Cantas explotacións pecharon e cantas baixas de titularidade se 

produciron nos anos 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 na actividade 

pecuaria? 
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2ª) Por grupos de idade, en que tramos de idade se sitúan as baixas de 

titularidade no ano 2016? 
 

 

3ª) En que tipo de explotacións, polo seu tamaño (unidades gandeiras), se 

produciron estas baixas de titularidade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/03/2017 11:44:53 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 10/03/2017 11:45:03 
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    Á Mesa do Parlamento 

 

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar 

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

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª. 

 

O Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial do 

exercicio 2014, realizado polo Consello de Contas, reflicte unha evolución moi 

negativa da aportación de recursos do FCI a Galicia. 

Cae a cifra global do FCI e baixa a participación de Galicia na distribución do 

mesmo entre CCAA, o que se traduce nunha perda de relevancia deste 

mecanismo fundamental para acadar o reequilibrio territorial. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas: 

1.ª) Que opinión ten a Xunta de Galicia sobre a evolución dos fondos que recibe 

do FCI? 

2.ª) Que opinión ten sobre a enorme redución da cifra global do FCI no conxunto 

do Estado? 

3.ª) Cales son as razóns de que baixe a porcentaxe de participación de Galicia no 

FCI? 

4.ª) Que vai facer para corrixir a situación? 

 

 Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2017. 
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  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

  Antón Sánchez García 

  Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 10/03/2017 13:03:13 

 

Antón Sánchez García na data 10/03/2017 13:03:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Villoslada, Luis Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputados 

e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da 

Fegamp, asinaron o Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei de bases 

de réxime local  (Lei 7/1985, do 2de abril) e a Lei de Administración local de 

Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación vixente. 

 
 

O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade 

Autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de 

subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de 

financiamento suficiente para a súa prestación. 

 
 

Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre 

outras cousas, a: 
 

 

“I.-Financiamento: 

 
 

Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de 

Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de 

número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos 

concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma 

galega levará a cabo as seguintes actuacións: 
 

- Regulación do Fondo galego de cooperación local. 

 

-  Fondo de compensación interterritorial 

 

- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a 

cargo dos concellos 
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-  Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.” 

 

 

Polo anteriormente exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas:  
 

 

1ª) No caso dos custes de mantemento dos centros de educación primaria, cantos 

e cales están asumidos pola Xunta de Galicia? 

 

 

2ª) Cal é o programa para acadar a asunción do 100 %  dos custes de mantemento 

dos centros de educación primaria? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2017 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 13:16:50 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/03/2017 13:17:00 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/03/2017 13:17:07 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/03/2017 13:17:17 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 10/03/2017 13:17:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Villoslada, Luis Álvarez Martínez Abel Losada Álvarez e María Concepción 

Burgo López, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

Comisión 3ª. 

 

 

O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da 

Fegamp, asinaron o Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei de bases 

de réxime local  (Lei 7/1985, do 2de abril) e a Lei de Administración local de 

Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación vixente. 

 
 

O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade 

Autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de 

subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de 

financiamento suficiente para a súa prestación. 

 
 

Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre 

outras cousas, a: 
 

 

“I.-Financiamento: 

 
 

Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de 

Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de 

número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos 

concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma 

galega levará a cabo as seguintes actuacións: 
 

- Regulación do Fondo galego de cooperación local. 

 

-  Fondo de compensación interterritorial 

 

- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a 

cargo dos concellos 

 

20889



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

-  Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.” 
 

Polo anteriormente exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas:  
 
 

1ª) Con que orzamento conta a Xunta de Galicia para asumir os custes de  

mantemento dos centros de educación primaria? 

 

 

2ª) De cantos centros de educación primaria está a Xunta de Galicia  asumindo os 

custes de mantemento? 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 13:22:07 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/03/2017 13:22:12 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/03/2017 13:22:19 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/03/2017 13:22:29 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 10/03/2017 13:22:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

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

 

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

e Democrático de Dereito. Pero por desgraza, nestes últimos anos de 

Goberno do Sr. Feijóo, a Administración de xustiza en Galicia sinalou a 

falta de vontade política e de capacidade para asumir as competencias 

constitucionais e estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no 

eido dunha institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

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

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

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

Como exemplo deste desleixo, na provincia de Pontevedra, nada do 

previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015 se ten feito na vila 

de Tui. Segundo a dirección marcada por Vicepresidencia da Xunta de 

Galicia, non se aposta pola rehabilitación de edificios xa existentes senón 

pola nova construción. Con esta premisa, o Concello de Tui decidiu no ano 

2015 asumir o custo de demolición dun inmoble na vila -tal e como lles 

pedía Vicepresidencia- coa fin de poder situar neses terreos un novo 

edificio para os novos xulgados (uns 70.000 euros de proxecto de derribo). 

Agora resulta que o Goberno di -en resposta de data 15 de febreiro- que a 

partida orzamentaria vai para a conversión do antigo centro de saúde en 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Cando prevé o Goberno galego aprobar e executar o Plan de 

infraestruturas xudiciais 2017? 

2. É o novo edificio de xulgados de Tui un dos “grandes proxectos para 

2017” anunciados polo Goberno galego para xustiza? 

3. En xustiza, aposta o Goberno galego pola rehabilitación de edificios 

xa existentes ou pola nova construción? 

4. Pedira o Goberno galego ao Concello de Tui terreos para a 

construción dun novo edificio que albergase os novos xulgados? 

5. Cal é o motivo para que agora o Goberno galego queira destinar a 

partida orzamentaria para a conversión do antigo centro de saúde? 

6. Ten comunicado o Goberno galego esta nova ao Concello de Tui? 

7. Con esta situación, cando vai estar en funcionamento o novo edificio 

xudicial de Tui? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de marzo de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

20892



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/03/2017 13:30:45 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/03/2017 13:30:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/03/2017 13:30:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 13:31:00 

 

20893



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Villoslada, Abel Losada Álvarez, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodriguez, 

deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

  

O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da 

Fegamp, asinaron o Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei de bases 

de réxime local  (Lei 7/1985, do 2de abril) e a Lei de Administración local de 

Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación vixente. 

 
 

O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade 

autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de 

subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de 

financiamento suficiente para a súa prestación. 

 
 

Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre 

outras cousas, a: 
 

 

“I.-Financiamento: 
 

 

Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de 

Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de 

número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos 

concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma 

galega levará a cabo as seguintes actuacións: 

 
 

- Regulación do Fondo galego de cooperación local. 
 

 

- Fondo de compensación interterritorial. 
 

 

- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a cargo 

dos concellos. 
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- Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.” 
 
 

Polo anteriormente exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas:  
 

 

1ª) Con que orzamento conta a Xunta de Galicia para asumir os custes de 

mantemento dos centros de saúde? 

 

 

2ª) De cantos centros de saúde está a Xunta de Galicia  asumindo os custos de 

mantemento? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 13:20:09 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/03/2017 13:20:29 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/03/2017 13:20:41 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/03/2017 13:20:52 
 

Julio Torrado Quintela na data 10/03/2017 13:21:00 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 10/03/2017 13:21:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Villoslada, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodriguez, deputados e deputadas 

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

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

para a súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

  

O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da 

Fegamp, asinaron o Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei de bases 

de réxime local  (Lei 7/1985, do 2de abril) e a Lei de Administración local de 

Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación vixente. 

 
 

O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade 

autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de 

subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de 

financiamento suficiente para a súa prestación. 

 
 

Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre 

outras cousas, a: 

 
 

“I.-Financiamento: 
 

Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de 

Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de 

número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos 

concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma 

galega levará a cabo as seguintes actuacións: 
 

- Regulación do Fondo galego de cooperación local. 

 

- Fondo de compensación interterritorial 

 

- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a cargo 

dos concellos 

 

- Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.” 
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Polo anteriormente exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas:  

 

 

1ª) No caso dos custos de mantemento dos centros de saúde,  cantos e cales están 

asumidos pola Xunta de Galicia? 

 
 

2ª) Cal é o programa para acadar a asunción do 100 % dos custes de mantemento 

dos centros de saúde? 
 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 13:18:42 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/03/2017 13:18:49 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/03/2017 13:18:57 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/03/2017 13:19:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/03/2017 13:19:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Pérez Seco, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Julio 

Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

As persoas con enfermidades mentais de Ferrolterra, Eume e Ortegal 

contan, a día de  hoxe, cun servizo sanitario que atende as súas doenzas no 

Hospital Naval de Ferrol. Neste centro hospitalario existe un “hospital de 

día” que presta servizos en teoría a un máximo de 20 prazas pero que, na 

realidade, o persoal que o atende se ve desbordado por tanta demanda e 

realizan un sobreesforzo e na realidade dan cobertura a case 30 doentes. 

 

A capacidade de persoas usuarias ás que se lle pode dar atención neste 

hospital de día é a todas luces insuficiente, e aboca á poboación usuaria 

destas amplas comarcas a unha situación de precariedade absoluta en 

atención á saúde mental. Abonda dicir que neste servizo sanitario só poden 

permanecer as persoas enfermas atendidas durante 3 ou 4 días á semana, e 

isto por un tempo moi limitado como se á enfermidade mental se lle 

puidese acotar o tempo de intervención e atención. As persoas usuarias ao 

non poder estar máis tempo neste hospital de día, e de seguir precisando 

atencións para a súa doenza mental teñen que acudir ao centro de día 

concertado de Ferrol, centro que non deixa de ser unha entidade privada 

que recibe subvencións e que cobra uns honorarios aos/as doentes. Isto 

provoca dificultades para algúns deles, que ven mermada a súa atención 

por causa de capacidade económica. 

 

Este feito exposto leva consigo que a maioría das familias acollan nas súas 

casas aos/as enfermos/enfermas mentais, con todo o cariño da familia, pero 

sen a debida calidade e profesionalidade que precisan. Isto non deixa de ser 

unha carga excesiva para moitas familias. Vemos como pais e nais de 80 

anos, que precisan eles mesmos coidados, se teñen que facer cargo de fillos 

e/ou fillas con doenzas mentais, resultando isto unha gran carga para estas 

persoas moi maiores en moitas ocasións. 

 

20898



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Sendo coñecedores da existencia dunha poboación cada vez máis numerosa 

que precisa deste tipo de servizos e tendo unhas instalacións infrautilizadas, 

poñemos por exemplo o Hospital Novoa Santos, consideramos que 

poderían ser dotadas de recursos humanos suficientes para dar uns servizos 

públicos de calidade á poboación con enfermidades mentais. 

 

O Goberno galego anunciou a finais da lexislatura 2012-2016 unha 

Estratexia galega para a saúde mental, sobre a que non existiron avances 

coñecidos nin planificación publicada e/ou consensuada coa maioría 

dos/das profesionais. Nesta estratexia se considera que deberían incluírse as 

cuestións referidas a instalacións e atención das distintas áreas.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

 

1. Que valoración lle merece á Consellería de Sanidade a actual situación 

de saturación e dificultade asistencial que se dá no Servizo de Saúde 

Mental da área sanitaria de Ferrol? 

2. Cando ten previsto a Consellería de Sanidade deseñar e poñer en marcha 

unha estratexia galega para a saúde mental que afronte a realidade 

necesaria dos servizos de saúde mental de Galicia? 

3. Que actuacións se levaron a cabo nos derradeiros 8 anos do goberno do 

PP no ámbito da saúde mental nas comarcas de Ferrolterra, Eume e 

Ortegal? 

4. O incremento da poboación obxecto de atención sanitaria en saúde 

mental foi acompañado dun incremento de profesionais sanitarios, para a 

súa correcta atención, e dun incremento de prazas no hospital de día Novoa 

Santos? 

 

 Pazo do Parlamento, 10 de marzo de 2017 

 

 Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/03/2017 16:19:19 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/03/2017 16:19:25 
 

Julio Torrado Quintela na data 10/03/2017 16:19:33 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 10/03/2017 16:19:38 
 

20900



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar 

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

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

 

O Consello de Contas ven de emitir o informe sobre a fiscalización dos Fondos 

de Compensación Interterritorial. 

Un dos focos de atención deste informe é aquel que está relacionado coa xestión 

que realiza a Xunta de Galicia sobre ditos Fondos. Deste xeito, obsérvase un 

considerable desaproveitamento dos recursos derivados do FCI así coma tamén, 

una falta de transparencia na xestión dos mesmos. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas: 

1. Cales son as causas de que o nivel de execución sexa o indicado no 

informe? 

2. Cal é o motivo que conduciu o volume de remanentes existentes no 2014? 

3. A que se debe a falta de transparencia na xestión do FCI? 

4. Por qué non se realiza unha xustificación do total dos Fondos recibidos 

ante a Administración Central? 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017. 

 

 Asdo.: Manuel Lago Peñas 

  Antón Sánchez García 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 13/03/2017 09:43:12 

 

Antón Sánchez García na data 13/03/2017 09:43:30 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

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

seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª. 

 

Na sociedade actual o acceso a unha rede de telefonía e de internet é un 

elemento básico e imprescindíbel para as e os veciños poderen desenvolver as 

súas vidas persoais e profesionais en condicións de igualdade de oportunidades. 

Non en balde, a propia Unión Europea consagrou en setembro de 2016 esta 

cuestión como un dereito fundamental. A propia Xunta de Galiza desenvolveu o 

Plan de Banda Larga 2020, aprobado o día 1 de outubro de 2015 en Consello de 

Xunta, que teoricamente asume os obxectivos estabelecidos na Axenda Dixital 

para Europa de garantir unha cobertura de banda larga de cando menos 30Mbps 

para a totalidade da poboación así como impulsar a contratación nos fogares de 

servizos de banda larga de máis de 100Mbps. Porén, existen no noso país 

concellos que se ven afectados por numerosas zonas de sombra, nomeadamente 

no rural, constituíndo un hándicap para estas poboacións e contribuíndo a 

desincentivar a necesaria fixación de poboación nun contexto de crise 

demográfica.  

O grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento de 

que unha das zonas afectadas é o concello de Cartelle, no que en partes 
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importantes destes a falta de cobertura non permite o acceso á telefonía móbil ou 

á rede de internet. Aínda tendo en conta que hai cuestións que poden dificultar a 

extensión e normalización do acceso óptimo a estes servizos, como a propia 

orografía e a dispersión territorial, entendemos como neste caso falta unha aposta 

decidida polas distintas administracións para posibilitar un acceso óptimo malia 

as repetidas solicitudes dos veciños e veciñas dun Concello ademais próximo a 

núcleos de poboación de diferente tamaño que porén si gozan dun servizo 

suficiente.  

Os distintos intentos producidos desde a Deputación Provincial de 

Ourense de dotar aos concellos da Provincia dunha rede de banda larga, non 

teñen dado os resultados estimados e os Concellos de Cartelle e da Merca, malia 

recibir solicitudes da veciñanza, non teñen atopado unha solución. Polo tanto, ao 

tratarse dunha necesidade importante no actual contexto, cómpre desenvolver 

actuacións desde outras administracións. A falta deste servizo ten repercusións 

negativas na fixación de poboación e na actividade das pequenas e medianas 

empresas e dos traballadores e traballadoras autónomas. Ademais, nun contexto 

marcado polo desmantelamento dos servizos públicos nos concellos do rural, a 

falla dun trasporte vertebrador, o peche de colexios ou entidades bancarias 

contribúen, no rural do interior de Galiza, ao abandono, coas consecuencias 

medioambientais e económicas que isto provoca.  

Para reverter esta situación, as e os veciños da parroquia de Sabucedo, 

concello de Cartelle, propietarios do monte veciñal en man común do couto do 

Castro, persoas afectadas pola falla de cobertura, puxeron ao dispor da compañía 

telefónica os terreos para a colocación dunha antena que dera cobertura, non so á 

parroquia de Sabucedo, senón tamén á parroquia de Pereira de Montes, do 
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concello limítrofe de A Merca. Estamos a falar dun importante número de 

persoas usuarias presentes e futuras que deste xeito poderían desfrutar dunha 

cobertura de garantías como noutras partes do concello e do país. 

 

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

oral na Comisión 6ª: 

- Ten constancia o goberno galego da existencia de zonas de sombra no 

Concello de Cartelle que conleva falta de cobertura telefónica e de internet 

ocasionando graves prexuízos persoais e profesionais? Ten pensado facer algo ao 

respecto? 

- Ten valorado ou vai valorar a Xunta de Galiza esta situación á hora de 

desenvolver o Plan de Banda Larga de Galicia 2020 e as actuacións da 

AMTEGA? 

- Coñece a Xunta de Galiza que as e os propietarios do monte en man 

común do Couto do Castro puxeron ao dispor da compañía telefónica os terreos 

para a colocación dunha antena que dera cobertura a zonas como a parroquia de 

Sabucedo e a parroquia de Pereira de Montes, do concello limítrofe de A Merca? 

Que opinión lle merece a inacción da compañía? Ten pensado intervir para 

favorecer unha solución? 

- Considera o goberno galego que esta situación é compatíbel coa fixación 

de poboación e o desenvolvemento profesional para as pequenas e medianas 

empresas e persoas traballadoras autónomas? 
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- Considera, a luz do exposto, suficiente a infraestrutura do RETEGAL?  

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2017 10:12:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2017 10:12:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2017 10:12:11 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2017 10:12:49 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/03/2017 10:12:51 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa á mala evolución do 

crédito en Galiza e as medidas para corrixir esta situación. 

 

Os últimos datos relativos ao volume de créditos e depósitos por comunidades 

autónomas publicados polo Banco de España e referidos a setembro do 2016 amósanos 

como o noso aforro emigra para fornecer de crédito a outros territorios. Galiza conta 

cun volume de créditos de 44.697 millóns de euros, unha cifra moi inferior aos 60.588 

millóns de euros de depósitos bancarios. 

Con estes datos, Galiza é a comunidade que peor relación presenta entre créditos 

e depósitos de todo o estado, xa que de cada 100 euros en depósito, so 74 van 

destinados a crédito no país. Así, Galiza ten 15.891 millóns de euros en depósitos que 

non se destinan a créditos para os nosos sectores produtivos ou as economías 

domésticas galegas. 

O crédito galego representa só o 3,41% do crédito do conxunto do Estado. Posto 

que o peso da poboación galega no total estatal é de 5,88%, isto significa que o peso do 

crédito en Galiza é case a metade (0,58) do que nos correspondería de distribuírse o 

crédito en función da poboación. 

A relación entre volume de créditos e depósitos non só e a peor do estado, senón 

tamén a que peor evolución recente sufriu. Se no 2009 por cada euro en depósito 
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existían 1,32 euros en crédito, na actualidade, como sinalamos antes, a cifra sitúase no 

0,74, o que significa que a relación entre créditos e depósitos caeu un 44,1% neste 

período. Trátase dunha caída case o dobre de intensa que a do conxunto do estado, que 

descendeu nun 24,8%. 

En resumo, Galiza é o territorio que ten un volume máis baixo de créditos en 

relación cos depósitos, pero ademais é o que presenta unha peor evolución recente. Os 

datos publicados confirman os efectos negativos que a reestruturación bancaria tivo para 

Galiza, onde un deseño estatal alleo aos intereses de noso pobo deu como resultante a 

perda de entidades financeiras propias, coa bancarización e venda a prezo de saldo de 

Novagalicia Banco. Así mesmo os datos reafirman a necesidade de deseñar medidas que 

favorezan que o aforro galego se traduza e crédito e investimento no noso país. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-Que valoración realiza a Xunta de Galiza do actual volume e evolución recente 

dos depósitos e créditos en Galiza? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza sexa a comunidade 

autónoma que ten un volume máis baixo de créditos en relación cos depósitos? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza sexa a comunidade 

autónoma na que peor evolucionou a relación entre créditos e depósitos dende o 2009? 

-Considera a Xunta de Galiza que a reestruturación bancaria e a perda de 

entidades financeiras propias influíu en que Galiza sexa a comunidade autónoma na que 

peor evolucionou a relación entre créditos e depósitos dende o 2009? 
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-Que medidas vai a impulsar a Xunta de Galiza para que o aforro galego se 

traduza en crédito no noso país? 

-Considera a Xunta de Galiza que os institutos de finanzas de territorios como 

Euskadi e Cataluña favorecen o seu desenvolvemento económico? 

-Ten realizado a Xunta de Galiza algún estudo sobre a transformación do Igape 

nun instituto de crédito? De ser a resposta negativa, ten previsto realizalo? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2017 11:44:48 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2017 11:44:57 
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Ana Pontón Mondelo na data 13/03/2017 11:45:10 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral na Comisión 4ª. 

 

Na Oferta Pública de Emprego (OPE) anunciada pola Consellaría de Educación e de 

acordo coa información remitida ás organizacións sindicais na Mesa Sectorial do 2 de marzo 

de 2017, convocaranse 23 prazas ao Corpo de profesorado  de música e artes escénicas. 

Porén, unicamente dirixida a docentes de secundaria que imparten aulas en conservatorios.  

Neste senso, aínda que a convocatoria de oposicións no ensino continúa pendente da 

aprobación dos Orzamentos do Estado para 2017, a decisión causou un forte malestar entre 

os colectivos que representan o corpo docente de música e artes escénicas.  

Desde a Asociación de Profesores de Música e Artes Escénicas de Galicia (Apmaegal) 

denuncian que con esta oferta a Xunta de Galiza está a vulnerar a sentenza do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) pola que se confirma a ilegalidade do traspaso entre 

corpos relativa á Orde do 10 de xuño de 2014 sobre normas de adxudicación de destino 

provisional para o curso académico 2014/2015 entre persoal docente non universitario. Unha 

orde aplicada desde 2011 polo Goberno galego que permitía a docentes de secundaria 

exercer como profesorado de conservatorio.  

Así pois, exixen que esta proposta sexa retirada e substituída por unha de acceso libre.  
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 4ª: 

- Que opinión lle merece á Xunta de Galiza as críticas suscitadas entre o profesorado 

de música e artes escénicas en relación coas prazas anunciadas para a OPE de ensino? 

- Tense reunido a Consellaría de Educación con representantes do profesorado de 

música e artes escénicas para abordar o conflito xerado despois da nulidade da Orde de 

2014? 

- Pensa retirar a súa proposta e procurar unha outra que sexa de acceso libre e non por 

promoción interna permitindo que persoal interino dos conservatorios ou novas promocións 

poidan acceder a estas prazas en troca do PES? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

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

súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa ao peche de oficinas bancarias en Galiza. 

 

Dende o comezo da crise ven sendo unha constante o peche de oficinas bancarias. 

De feito, o estado español asumiu a metade do peche da rede de oficinas bancarias da 

zona euro. En Galiza produciuse unha caída máis intensa que a producida no conxunto do 

estado en canto a número de oficinas se refire, cunha caída dende o 2009 do 34,7% fronte 

ao 30,3% do conxunto estatal. Xa que logo, produciuse un empeoramento nos servizos 

financeiros á cidadanía máis intenso que a media. 

Polo tanto, na actualidade, Galiza a pesares de concentrar a metade de núcleos 

poboacionais de todo o estado, non conta cunha rede de oficinas acorde a esa realidade 

territorial. No noso país hai unha oficina bancaria por cada 1.661 persoas. Dito doutro 

xeito, hai 60,2 oficinas por cada cen mil persoas, mentres a media estatal sitúase nas 63,3 

oficinas por cada cen mil persoas, o cal amósanos un deficiente servizo por parte das 

entidades financeiras. 

Así, a reestruturación bancaria deixou a numerosos municipios rurais sen 

sucursais bancarias, ao tempo que diversas entidades impulsaron un servizo de sucursais 

móbiles para chegar aos clientes. Con todo, as súas rutas non cobren toda a xeografía e a 

visita periódica destas sucursais móbiles non convence aos veciños dos municipios que se 

quedan sen oficinas. Doutra banda, é unha queixa común dos consumidores o incremento 

das colas nas sucursais, e mesmo os empregados da banca sinalan que a redución de 
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oficinas non viu acompañada dun dimensionamento dos cadros de persoal das que 

permanecen abertas. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que o peche de oficinas en Galiza sexa 

máis intenso que a media estatal? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza conte con menos oficinas 

bancarias en relación aos habitantes que a media estatal a pesares de ter a metade de 

núcleos poboacionais do conxunto do estado? 

-Considera a Xunta de Galiza que o peche de oficinas está a supoñer un deficiente 

servizo para as persoas consumidoras por parte das entidades financeiras? 

-Considera a Xunta de Galiza que existe unha adecuada prestación de servizos 

financeiros en Galiza e nomeadamente no rural? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 
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Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2017 12:35:42 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2017 12:35:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2017 12:36:00 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/03/2017 12:36:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

En sesión parlamentar o Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, anunciou 

a elaboración dun Plan Director do Libro en abril de 2013. O seu obxectivo era, 

explicou, estabelecer “as prioridades para o afianzamento da lectura e do libro como 

feito cultural e como realidade industrial”.  

Neste senso, asegurou que neste mes de abril comezará a posta en marcha do 

procedemento de traballo para a súa elaboración “coa presenza activa de todos os 

axentes relevantes, que nos permita acordar consensuadamente as prioridades de 

actuación para esta lexislatura”, dixo segundo recolle a nota de imprensa elaborada e 

publicada polo gabinete de comunicación da Consellaría de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria con data do 3 de abril de 2013.  

De acordo cos datos recentemente publicados polo Consello da Cultura 

Galega (CCG) o descenso editorial no noso país “foi unha constante nos últimos 

cinco anos”, toda vez que analiza o período comprendido entre 2008 e 2014.  

Así pois, fronte ao aumento continuado da edición no conxunto do Estado 

español, na Galiza diminuíu na faixa temporal investigada o 24,6%.  
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De facto, entre 2010 e 2015 perdéronse máis de 1.000 títulos en galego 

pasando de 2.544 a 1.394 entre os que a porcentaxe de libros editados en galego 

continúa a ser maioritario (61,5%). Principalmente son os libros de texto, a creación 

literaria e a literatura infantil e xuvenil os subsectores nos que se publican máis libros 

amosando un grande descenso nas ciencias sociais e humanidades (256 títulos menos 

entre 2009-2014) e científico-técnicos (apenas 17 en 2014).  

Tamén se reduciron as traducións durante eses anos pasando de 616 libros en 

2010 a 220 en 2014 o que supón unha redución de case 400 números (396 

exactamente).  

 

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

oral na Comisión 4ª: 

- Por que razón non se aprobou o Plan director do libro anunciado en 2013 

toda vez que foron iniciados, segundo a Xunta, os traballos para a súa elaboración en 

abril dese ano? 

- Cales son as razóns que explican a caída do número de libros publicados en 

galego entre 2010 e 2015? 

- Que medidas impulsou a Xunta de Galiza até o de agora para promover o 

libro e a edición no noso país de acordo co disposto na Lei 17/2006, do 27 de 

decembro, do libro e da lectura de Galiza? 

- Está a funcionar o Consello Asesor do Libro? Cando foi a última xuntanza? 

Que propostas de actuación impulsou para mellorar os diferentes subsectores da 
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edición? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Julio Torrado Quintela, Matilde Begoña Rodriguez 

Rumbo e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral na Comisión 1ª. 

 

 

Esta pasada semana as federacións deportivas galegas veñen de denunciar o 

pouco investimento da Xunta de Galicia no deporte galego, subliñando que para 

o ano 2017 só se destina o 0,22 % dos orzamentos totais para o deporte galego. 

Nos últimos oito anos o deporte galego perdeu máis do 50 %. 

 

 

Durante o debate dos orzamentos de 2017 o Grupo Parlamentario Socialista 

observou, tanto na comisión coma no pleno, que a Secretaría Xeral para o 

Deporte é o único ámbito sectorial da sección orzamentaria  da Presidencia que 

reduce o seu orzamento total, nun -2 %, perdendo 400.000 euros respecto de 

2016, con especial intensidade tamén en materia de investimentos. Por iso 

formulou as necesarias emendas de mellor financiamento do deporte galego. 

 

 

As federacións denuncian o “pouco peso específico que ten o deporte en Galicia” 

nos orzamentos aprobados para 2017. Sinalan as federacións que o Executivo 

galego só destina 19,2 millóns ao deporte galego, incluídos, entre outros, os 2,8 

millóns para a Universidade da Coruña para o financiamento do INEF e os 1,89 

millóns para a Fundación Deporte Galego. Esta porcentaxe do 0,22 % é ínfima e 

moi por debaixo, denuncian as federacións, da relevancia social da práctica 

deportiva e do impacto económico e saudable do propio sector. 

 

 

Remarcan tamén as federacións a circunstancia de que Galicia está á cabeza da 

obesidade infantil en España, o que “non sorprende” aos dirixentes deportivos 

cando se coñecen os datos dos orzamentos.  

 

 

Durante os últimos oito anos os orzamentos do deporte galego pasaron de 41,2 

millóns de euros a 19,2 millóns na actualidade, algo que retrata a triste realidade 

da actual situación. 
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As federacións deportivas galegas non recuperan o nivel das subvencións 

conveniadas pola Secretaría Xeral para o Deporte e atópanse na actualidade ao 67 

% da partida respectiva de hai tan só seis anos. Esta grave situación pon en 

perigo incluso o desenvolvemento das función públicas delegadas pola propia 

Administración autonómica nas federacións. 

 

 

Ademais, a Xunta de Galicia, a pesar do recoñecemento da figura da Ufedega 

(Unión de Federacións Deportivas Galegas), non concede ningunha subvención a 

esta entidade, ao contrario que as comunidades autónomas que teñen recoñecidas 

asociacións similares (Cataluña, Pais Vasco, Andalucía, Madrid ou Castela e 

León). Isto agrava moito máis a situación das nosas federacións asociadas, que 

atopan nesta figura unha axuda para xestionar temas de interese común e abaratar 

custos, aparte de supoñer unha ferramenta útil ao propio deporte galego. 

 

 

As federacións deportivas galegas tamén demandan á Secretaría Xeral para o 

Deporte que faga públicas as puntuacións respectivas por apartados dos baremos 

dos convenios do ano 2017, que aínda non se asinaron, provocando este atraso 

unha gran preocupación preocupación. Ven así un paradoxo que a Xunta de 

Galicia, a través da Lei do deporte, obrigue ás federacións a aprobar os 

orzamentos dun exercicio económico durante o último trimestre do ano anterior, 

cando a estas alturas da tempada as federacións aínda non coñecen as contías das 

subvencións de 2017. 

 

 

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o 

financiamento plurianual das federacións deportivas galegas no período 2017-

2020? 

 

 

2ª) Que previsións ten a Secretaría Xeral para o Deporte para publicar sen máis 

demora as puntuacións dos baremos dos convenios correspondentes ao presente 

exercicio 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2017 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 

Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel 

Tellado Filgueira  e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª , Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo.  

Hai poucos días coñeciamos a existencia da chamada Business Factory Auto (BFA), a 

aceleradora de proxectos innovadores da automoción de Galicia, operativa ao 100% no 

Parque  Empresarial de Porto do Molle (Nigrán).  

Unha aceleradora de empresas debería contribuír a aspectos de mellora da 

competitividade do sector como instrumento de desenvolvemento da innovación e da 

creación de novo valor para as empresas. Entendemos que a BFA trata de poñer en 

marcha procedementos que transformen ideas en proxectos empresariais de éxito. Así 

sumaríase a outras iniciativas como a unidade mixta de innovación de PSA  co CTAG 

(con proxectos como o Mobile Lab) ou a adaptación á fábrica 4.0, iniciativas que, xunto 

cos lanzamentos dos novos vehículos, sumarán unha elevada inversión ata o 2020. 

Sabemos que os obxectivos dunha aceleradora de empresas son os de consolidar a 

actividade do sector no territorio e polo tanto reter e atraer talento. 

Dada a importancia do sector da automoción en Galicia, un sector que supón o 32% da 

facturación industrial de toda a Comunidade Autónoma, gustaríanos coñecer en 
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profundidade algúns asuntos referentes á BFA, por todo elo, os deputados asinantes 

formulan as seguintes preguntas en Comisión:  

1.  Cál é o investimento destinado aos proxectos innovadores da automoción de 

Galicia? 

2.  Qué iniciativas e proxectos se pretenden desenvolver e o seus beneficios para o 

sector da automoción?    

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, 

Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel 

Tellado Filgueira  e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª , Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo.  

A feira internacional do conxelado, Conxemar, que se celebra dende hai dezaoito anos 

en Vigo é un evento consolidado xa en Galicia cun impacto importante na nosa 

economía. 

 

Por unha banda, só nos días de celebración da Feira o impacto económico na cidade 

de Vigo supera os 9 millóns de euros nos sectores da hospedaxe, a hostalería e o 

transporte, e por outra banda pon de manifesto a importancia da pesca en Galicia, que 

xera máis de 33.000 empregos directos o que representa máis da metade do emprego 

do sector en España.  

 

Na última edición da feira, Conxemar logrou o seu récord de participación, con 583 

expositores (un 7% máis que en 2015) procedentes de 43 países (cun incremento de 

preto dun 20%), polo que o recinto no que se ven celebrando a feira quedou xusto, 

incluso pequeno, xa que os organizadores víronse na obriga de rexeitar algún expositor 

por falta de espazo. 

  

O recinto no que se celebra Conxemar é o IFEVI (Instituto Feiral de Vigo) que 
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actualmente conta con tres pavillóns que ocupan unha superficie de 30.000 metros 

cadrados, superficie insuficiente para as dimensións da Feira. 

  

Por ese motivo, o Padroado do IFEVI entregou á Consellería de Economía, Emprego e 

Industria un proxecto inicial elaborado pola Asociación Española de Maioristas, 

Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e Acuicultura 

(Conxemar) para a ampliación do recinto vigués, cun orzamento de 3,2 millóns de 

euros financiados pola Xunta.  

 

No grupo parlamentario popular temos constancia de que a Xunta iniciou xa a 

tramitación do expediente para a ampliación do Ifevi, o que consolidará a celebración 

nese recinto, non só de Conxemar, senón doutros eventos de referencia a nivel 

europeo e internacional, ao tempo que abre novas oportunidades de negocio, 

mellorando a competitividade do Ifevi e beneficiando así ao conxunto do tecido 

económico empresarial tanto da comarca viguesa como de Galicia.  

 

Neste punto gustaríanos coñecer máis en profundidade este proxecto e a folla de ruta 

que han seguir na Xunta de Galicia. Por ese motivo, os deputados asinantes 

formulamos as seguintes preguntas:  

 

1. En qué consiste exactamente o proxecto elaborado pola Asociación Española de 

Maioristas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da 

Pesca e Acuicultura (Conxemar) para a ampliación do IFEVI? 

 

2.  Que resultados se poden esperar con esta actuación de ampliación do IFEVI? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

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

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

5ª. 

 

 

A saúde é un ben básico de todos os cidadáns e a súa protección é un dereito 

constitucional recoñecido no noso país, cuxos principios fundamentais son a 

universalidade, equidade, gratuidade, financiamento e provisión pública. 

 

 

Hai máis de 18 anos que comezou a funcionar o Hospital Virxe da Xunqueira de 

Cee, a inauguración oficial foi o 16 de outubro de 1997. 

 

 

Parece que foi onte, non xa cando se inaugurou, senón cando toda a comarca 

solicitou a súa construción e posta en funcionamento, sendo unha realidade 

cando o Concello de Cee, cun goberno socialista á fronte, puxo a disposición da 

Consellería de Sanidade os terreos, pasando a ser Cee o punto de referencia da 

comarca en materia sanitaria. 

 

 

O paso dos anos vén xerando novas necesidades sanitarias e novas demandas por 

parte da poboación, que fan que o hospital precise de máis medios, tanto 

materiais como humanos, para atendela. 

 
 

Entre as necesidades máis urxentes atópanse as seguintes: 

 

 

1º.- Ampliación a tempo completo do servizo de reanimación. Actualmente 

aqueles pacientes que necesitan máis dun día de reanimación tras unha 

intervención cirúrxica son derivados ao hospital de referencia, non podendo ser 

atendidos no hospital de Cee. 
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2º.- Ampliación do servizo de nefroloxía. É necesario aumentar o persoal e 

postos de hemodiálise. Actualmente boa parte dos enfermos crónicos de ril da 

comarca son atendidos na Coruña porque non dispoñen de praza no hospital de 

Cee. Concretamente o persoal ten un só nefrólogo e catro postos de hemodiálise. 

 
 

3º.- Implantación de servizo de cardioloxía. O hospital carece dun servizo de 

cardioloxía. É necesario a súa implantación polo menos para consultas e 

realización de probas médicas (como ecocardiogramas). 

 
 

A evolución natural da sociedade, con aumento importante da idade media da 

poboación e os cambios dietéticos e culturais que o desenvolvemento económico 

implica, fixo que as enfermidades cardiovasculares sexan a principal causa de 

morte e enfermidade nos países desenvolvidos. Isto fai que o servizo de 

cardioloxía sexa básico non só no tratamento dos seus propios enfermos, senón 

tamén no de pacientes ingresados noutros servizos do hospital que, con gran 

frecuencia, presentan patoloxía cardiovascular asociada á que motivou o seu 

ingreso.  

 

 

Ademais, nalgúns aspectos, como a realización de exploracións 

complementarias, o servizo de cardioloxía actúa como un servizo central que 

presta apoio a todos os servizos do hospital. Por todo iso, o papel desenvolvido 

polo servizo de cardioloxía en hospitais a calquera nivel, é fundamental. 

 

 

4º.- Ampliación de persoal na área do dixestivo xa que está  saturado con listas 

de espera que van incrementándose de xeito considerable. Só hai unha 

especialista en dixestivo, polo que as probas médicas (endoscopias, 

colonoscopias…..), atrásanse de xeito preocupante. 

 

 

 5º.- Renovación urxente do material de quirófano que está desgastado polo uso. 

O hospital dispón de mesmo material desde a súa inauguración no ano 1997. 

Resulta preocupante no estado no que se atopa, principalmente as mesas e as 

lámpadas de quirófano. 
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6º.- Mantemento e mellora asistencial no Servizo de Xinecoloxía. O hospital de 

Cee é un referente na práctica de asistencia de partos de baixa intervención, 

solicitado por pacientes de toda Galicia e ata de fóra de Galicia. A recente 

implantación da mesma práctica asistencial noutros hospitais non pode supoñer 

unha mingua no servizo de xinecoloxía do hospital de Cee.  

 

 

 7º.- Contratación de servizos externos a empresas da comarca. Desde a 

existencia da área de xestión integrada, en aras dunha presunta racionalización 

económica, certos servizos externos que viñan sendo prestados por empresas da 

comarca, con boa calidade de servizo e cuns prezos competitivos, pasaron a 

executarse por empresas externas contratadas desde Coruña, o que non supuxo 

unha mellora no servizo nin un aforro económico. Pola contra, si supuxeron un 

detrimento económico na comarca. 

 

 

Ante esta situación as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) É coñecedor o Goberno galego das demandas do persoal sanitario e usuarios 

do Hospital Virxe da Xunqueira sobre as deficiencias e falta de recursos 

materiais e humanos? 

 

 

2ª) Ten previsto o Goberno galego implementar medidas de mellora en termos de 

recursos para o Hospital Virxe da Xunqueira? 

 

 

3ª) Considera o Goberno galego que as demandas sobre a perda de servizos son 

urxentes? 

 

 

4ª) Valora o Goberno galego a necesidade de implantar un servizo de cardioloxía 

no Hospital Virxe da Xunqueira dada a súa relevancia? 

 
 

5ª) Valora o Goberno galego a ampliación do servizo de nefroloxía no Hospital 

Virxe da Xunqueira? 

 

 

6ª) Valora o Goberno galego a ampliación a tempo completo do servizo de 

reanimación no Hospital Virxe da Xunqueira? 
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7ª) Valora o Goberno galego a renovación urxente de material de quirófano no 

Hospital Virxe da Xunqueira? 

 

 

8ª) Valora o Goberno galego a mellora asistencial do servizo de xinecoloxía no 

Hospital Virxe da Xunqueira? 

 

 

9ª) Valora o Goberno galego a contratación de servizos externos, para traballos 

realizados no Hospital Virxe da Xunqueira,  a empresas da comarca da Costa da 

Morte? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de marzo de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 13/03/2017 20:12:17 
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Noela Blanco Rodríguez na data 13/03/2017 20:12:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Pérez Seco e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo. 

 

Unha ves máis, as noticias aparecidas nos medios de comunicación poñen 

de manifesto a estreita relación entre enerxía e necesidades sociais nun país 

no que as diferenzas de renda son cada vez maiores. 

 

Leemos que nun só día se esgotaron as axudas para a renovación de 

ascensores, nun país no que un terzo dos 60.000 elevadores teñen 

tecnoloxías desfasadas, e que as vivendas en altura sen ascensor se 

concentran nos cascos históricos, e nas urbanizacións de aluvión 

construídas nos anos sesenta e setenta nas nosas cidades e vilas. 

 

A fallade ascensores ou a escasa eficiencia enerxética dos vellos elevadores 

non permiten rebaixar sensiblemente as facturas eléctricas de comunidades 

de veciños nas que moitas veces se acumulan os impagos. 

 

Estas necesidades están sendo cubertas pola consellería correspondente de 

maneira moi parcial e con unha estratexia que dende o Grupo Socialista nin 

entendemos plenamente, nin compartimos. 

 

O plan de renovación e instalación de ascensores, que é similar ao de 

substitución de xanelas, que hai só unha semana rematou os fondos en tan 

só noventa minutos, presenta, cando menos, problemas de concepción. Así 

os 700.000 euros achegados pola Xunta de Galicia para a renovación de 

ascensores se adxudicaron nunha soa mañá. 

 

E necesario que as empresas instaladoras previamente se adhiran ao plan, o 

que pode levar a existencia de información privilexiada, xa que falamos de 

axudas que se conceden por orde de petición e sempre que se cumpran os 

requisitos esixidos pola Administración, pero sen ter en conta prioridades 

de carácter social.  
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

 

1. É consciente a Xunta de Galicia das dificultades existentes en 

determinados lugares da comunidade pola carencia de ascensores en 

vivendas en altura? 

2. Ten pensado introducir algún tipo de elemento corrector que teña en 

conta as necesidades económicas das comunidades de veciños e veciñas á 

hora de priorizar as subvencións? 

3. Existe algún tipo de colaboración coa Consellería de Política Social á 

hora de abordar a problemática das persoas maiores que residen en 

vivendas en altura e teñen problemas de mobilidade?  

4. Considera a Xunta de Galicia a posibilidade de ampliar as partidas 

orzamentarias, tanto para a instalación e mellora de ascensores, como a 

mellora de fiestras e de instalacións eléctricas nas vivendas?  

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 10 de marzo de 2017 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

    José Manuel Pérez Seco 

    Noela Blanco Rodríguez 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A comezos de ano, a Comisión Europea presentaba a análise das políticas 

medioambientais dos países integrantes da UE e dicía que España é o 

terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade ambiental, despois de 

Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 2014, fronte a 2,46 % de media 

na UE).  

 

Advirte Bruxelas que o Goberno veu sendo avisado para reformar o seu 

sistema impositivo dende hai varios anos, cando o certo é que hai unha 

marxe clara para revisar os impostos medioambientais, principalmente nos 

sectores do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos. 

Mais o Goberno de España non o ten feito e non sabemos cal ten sido o 

papel do Goberno galego neste asunto.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre que España sexa o terceiro 

país da UE cos ingresos máis baixos por fiscalidade ambiental, 

despois de Lituania e Eslovaquia? 

2. Que cantidades ten ingresado o Goberno galego dende 2009 por 

impostos medioambientais? 

3. Cales foron as cantidades (desglosadas) ingresadas no sector do 

transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos? 
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4. Que porcentaxe ocuparía Galicia neste ámbito, en relación co 2,46 % 

de media na UE? 

5. Como encaixan todos estes datos na anunciada Estratexia galega de 

loita contra o cambio climático? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 14/03/2017 10:35:12 
 

Raúl Fernández Fernández na data 14/03/2017 10:35:17 
 

María Luisa Pierres López na data 14/03/2017 10:35:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

No ano 2015, a OMS falaba da apremiante necesidade de reducir as 

emisións de carbono negro, ozono e metano, contaminantes climáticos que 

están a provocar un aumento da temperatura do planeta e ata mortes 

prematuras anuais relacionadas coa contaminación do aire.  

 

En xuño de 2015, a Comisión Europea iniciaba un procedemento formal de 

infracción por incumprimento polo Estado español da Directiva 

2008/50/CE, sobre a calidade do aire ambiente e unha atmosfera máis 

limpa en Europa. Xa neste ano 2017 (en concreto, en febreiro), chegaba un 

aviso definitivo para elaborar un plan de medidas destinadas a reducir as 

emisións ao aire e cumprir a directiva mencionada nun prazo máximo de 2 

meses. Levamos case un mes, non sabemos se o Goberno de España o terá 

feito e, o que é peor, non sabemos cal ten sido o papel do Goberno galego 

neste asunto, é dicir, descoñecemos se Galicia cumpre ou non os valores 

NO2. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre que España incumpra a 

Directiva 2008/50/CE, sobre a calidade do aire ambiente e unha 

atmosfera máis limpa en Europa? 

2. Incumpre Galicia esta directiva? 
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3. Como encaixa todo isto na anunciada Estratexia galega de loita contra 

o cambio climático? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/03/2017 10:38:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/03/2017 10:38:12 

 
María Luisa Pierres López na data 14/03/2017 10:38:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 
Nas últimas datas están aparecendo noticias sobre a oferta pública de emprego da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nas que se indica que está 

previsto que as prazas correspondentes ao corpo de profesores de música e artes 

escénicas non serán ofertadas para o acceso pola quenda libre,  reservando prazas de 

forma exclusiva para o acceso dende o corpo de profesores de Educación Secundaria. 

 

  

Por parte de responsables da dita consellería se indica que a medida obedece a que na 

convocatoria de oposicións do ano 2008 se sobrepasaran as necesidades de profesores 

de música de educación secundaria o que xustifica a necesidade de actuar deste xeito. 

 

  

En idénticos termos manifestáronse na comisión 4º tanto o director xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa como o director xeral de Centros e 

Recursos Humanos. A explicación é recorrente e pivota permanentemente sobre dous 

argumentos repetidos en calquera intervención do Goberno: a nefasta xestión do 

Goberno bipartito e o impecable rigor corrixindo os erros que leva a cabo o Goberno do 

Partido Popular. 

 

  

Non obstante, o anterior é falso. A efectos  didácticos, convén expoñer que no campo da 

lóxica se denomina contraexemplo a unha excepción a unha regra que se propón como 

xeral; é dicir, ese caso (o contraexemplo), demostra que a regra xeral non o é. Vexamos 

a continuación algúns datos moi doadamente contrastables: 

 

 

1. Na Resolución do 9 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos 

Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso 

académico 2016/17 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e 

profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, 

catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes 

escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que 

non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; a quen resulta 

desprazado por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos 

por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao 

persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que 
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solicite o reingreso no servizo activo (DOG do 15 de setembro de 2016), se observa que 

existen os seguintes profesores de educación secundaria desprazados por falta de 

horario: 

 

Especialidade Desprazados 

Filosofía 5 

Lingua castelá e literatura 3 

Bioloxía e xeoloxía 3 

Debuxo 4 

Francés 8 

Música 9 

Educación física 6 

Tecnoloxía 3 

 

2. Na Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos 

de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores 

de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, 

ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo 

persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, 

profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 19 de abril de 2016) convócanse, entre outras, 16 

prazas da especialidade de Educación Física. 

  
 

Queda demostrado que existen máis especialidades con excedentes de 

profesorado e nas que o infalible goberno da Xunta de Galicia oferta prazas para 

opositar: o caso de Educación física é o contraexemplo. 

 

 

Pero aínda hai máis. No caso do profesorado de educación secundaria da 

especialidade de Francés, podería terse adoptado unha decisión idéntica 

empregando as Escolas Oficiais de Idiomas. 

 

 

Efectivamente, o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o 

Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos 

corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a 

disposición transitoria décimo sétima da citada lei (BOE do 2 de marzo de 2007), 
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establece a base legal para a posibilidade que parece que pensa empregar a 

consellería, en concreto no capítulo IV do título IV. 

 

 

En definitiva, é unha cuestión de oportunidade (que non de legalidade) a 

intención manifestada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

UIniversitaria con respecto a esta convocatoria. 

 

 

O anterior vén a reforzar a hipótese de que estamos a ver unha actuación moi 

concreta, posto que non se está a resolver un gran problema, nin un problema 

exclusivo, pero si potencialmente para un colectivo moi concreto. 

 

 

Nada hai que obxectar ás distintas posibilidades de promoción, tanto horizontal 

como vertical, previstas no ordenamento xurídico, que o profesorado pode 

empregar, pero si ao veto que esta medida impón ao profesorado interino dos 

conservatorios de música. 

 

 

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Ten intención a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

de buscar alternativas para o profesorado desprazado por falta de horario de todas 

as especialidades nas que sexa posible, de forma que poidan optar en exclusiva a 

outros corpos docentes? 

 

  

2ª) Ten prevista algunha medida concreta para o profesorado da especialidade de 

Francés? 

 

 

3ª) Que valoración fai do feito de que se convoquen prazas da especialidade de 

Educación física existindo profesorado desa especialidade desprazado por falta 

de horario? 

 

 

4ª) Considera coherente o anterior co que ocorre coa especialidade de Música? 
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Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 14/03/2017 13:01:31 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/03/2017 13:01:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Antonio Quiroga Díaz 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 oral na Comisión 7ª. 

 

 

Logo da longa espera para ver o Real decreto  polo que se establece o Programa 

nacional de control e erradicación da Tecia solanivora, o 04/03/2017 puidemos  

desentrañar os diversos aspectos  sociais, económicos e de sanidade vexetal 

encamiñados ao control e á erradicación da devandita praga.  

 

 

E falamos de moito tempo desperdiciado xa que cos  datos e as probas en poder da 

Consellería non se podía tardar tanto tempo en actuar, e polo tanto,  os almacenistas non 

houbesen feito provisión de pataca para semente e ninguén houbese mercado pataca da 

semente, nin ninguén houbese plantado pataca, e agora o problema sería moito menor. 

 

 

Hoxe a Administración vese na obriga de extremar as medidas para controlar e 

erradicar. Algo que nos queda claro a partir da publicación do Real decreto é que a 

Xunta ten toda a capacidade e responsabilidade no control, detección, vixilancia, 

demarcación, loita, castigo e medidas complementarias que implementen as da 

normativa estatal.  

 

 

Unha vez que se puxo en marcha a normativa legal sobre a praga e, polo tanto, os 

mecanismos de control, vixilancia e loita contra a praga nas zonas infestadas os 

deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª)  En que situación de control se atopa a praga da pataca despois das medidas 

adoptadas? 

 

 

2ª) Cal foi a repercusión económica que tivo esta praga no sector da pataca? 

 

 

3ª) Cantos produtores resultaron afectados pola normativa legal vixente e se viron na 

obriga de levantar a colleita sementada? 

 

 

4ª) Cantos quilos de pataca  foron recollidos e destruídos (de produtores)? 
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5ª)  Cantos almacéns de pataca resultaron afectados polas medidas de control da praga? 

 

 

6ª) Cantos quilos de pataca  foron recollidos e destruídos dos almacéns? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2017  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 14/03/2017 17:14:08 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/03/2017 17:14:19 
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A Mesa do Parlamento 

Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 

Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel 

Tellado Filgueira  e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª , Industria, Enerxía, Comercio, 

Turismo.  

Unha das primeiras  iniciativas activada no marco da RIS3 foi o programa de Unidades 
Mixtas, no que se combinan o impulso á colaboración entre empresas e centros de 
coñecemento co obxectivo de atraer capital privado á innovación galega. 

Ao longo destes anos, as unidades de innovación demostraron que non só supoñen a 
oportunidade de desenvolver as capacidades dos centros galegos ao servizo do sector 
produtivo en áreas punteiras, senón tamén a mellora da competitividade das pemes 
galegas polas opcións que se abren para a transferencia de coñecemento en sectores 
estratéxicos, pero, ademais, polo efecto tractor que teñen as empresas fortes que 
interveñen. 

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) vén de resolver a terceira edición da 
convocatoria para a posta en marcha e consolidación de Unidades Mixtas de 
Investigación(UMI). 

Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 

 

Cal é a valoración do Goberno desde o inicio do programa de Unidades Mixtas de 
investigación? 
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Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2.017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 14/03/2017 17:19:21 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 14/03/2017 17:19:32 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 14/03/2017 17:19:41 

 
María Isabel Novo Fariña na data 14/03/2017 17:19:59 

 
Marta Novoa Iglesias na data 14/03/2017 17:20:14 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 14/03/2017 17:20:29 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 14/03/2017 17:20:39 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 14/03/2017 17:21:03 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Marian García Miguez,Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, 
Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez Barreira e 
Jacobo Moreira Ferro, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión.  
 
A modernización da Administración de xustiza pasa, dun xeito inexorable, polo 
equipamento informático que permita o traballo telemático e o emprego de distintos 
programas de xestión procesual, cuestións que a Xunta iniciou co Plan Senda 2014 e 
continuará co Plan Senda 2020. Neste sentido é fundamental a renovación e 
distribución de novos equipos, que fagan máis doada a xestión do rexistro e reparto de 
asuntos, así como a renovación de equipos de impresión/multifunción que permitan 
escanear a documentación que legalmente siga a entrar en formato papel nos nosos 
órganos xudiciais. 
 
Por outra banda e de forma relacionada co Plan Senda, o Plan de  expurgo e da 

organización dos arquivos xudiciais de Galicia, necesita do impulso que permitan a 
xestión dixital dos arquivos xudiciais e dos depósitos de pezas de convicción, todo isto 
coa finalidade de estender gradualmente o sistema de xestión integral dos arquivos 
xudiciais a todos os órganos do Poder xudicial en Galicia. 

 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 

1. En qué sedes xudiciais está xa implantado o sistema electrónico de xestión de 
arquivos xudiciais? 
 

2. Cal é o prazo marcado para a súa extensión á totalidade das sedes xudiciais 
galegas? 
 

3. Que beneficios está proporcionando aos operadores xudiciais? 
 

 
Santiago de Compostela, 14 de Marzo de 2.017. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 14/03/2017 18:14:54 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 14/03/2017 18:15:15 

 
María Isabel Novo Fariña na data 14/03/2017 18:15:47 

 
César Manuel Fernández Gil na data 14/03/2017 18:16:25 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/03/2017 18:16:34 

 
Alberto Pazos Couñago na data 14/03/2017 18:16:43 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 14/03/2017 18:16:58 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 14/03/2017 18:17:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada 

e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

Comisión 3ª. 

 

 

A Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LOEPSF) recolle 

as tres regras fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade orzamentaria, débeda 

pública e regra de gasto. 

 

 

No seu artigo 11.4 establece que “As corporacións Locais deberán manter unha 

posición de equilibrio ou superávit orzamentario”, mentres que no artigo 32. Destino do 

superávit orzamentario, sinala que “este destinarase a reducir o nivel de endebedamento 

neto sempre co límite do volume de endebedamento se este fose inferior ao importe do 

superávit a destinar á redución da débeda” 

 

 

A Lei 9/2013 de débeda comercial, modificou a lei para permitir que os concellos 

cumprisen cunha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos 

financeiramente sostibles, unha definición de investimentos que recolleu o Decreto-Lei 

2/2004, do 21 de febreiro na súa disposición adicional 16. Estas excepcións en ningún 

caso deron satisfaccións ás demandas municipais posto que as condicións para poder 

acollerse a estas medidas eran: 

 

- Ter rexistrado  superávit orzamentario e remanente de tesourería. 

 

 

- Ter pagado antes as débedas pendentes con provedores para cumprir coa Lei de 

morosidade. 

 

 

- Destinar  o sobrante a amortizar débeda. 

 

 

Estes condicionantes deron un resultado sorprendente: os concellos son a única 

administración con superávit, están saneados e cumpren os seus obxectivos, pero non 

poden investir o seu aforro. 
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A Administración local é a administración máis cumpridora cos obxectivos marcados: a 

débeda local no seu conxunto xa acadou o 3 % fixado para 2020, e o superávit das 

entidades locais achega ao cómputo total de España medio punto do PIB, cumprindo co 

teito de gasto e pagando en prazo aos seus acredores. 

 

 

Polo tanto, o Goberno debe atender as demandas do conxunto dos concellos, tal e como 

expuxo a FEMP na reunión da Comisión Nacional de Administración Local do pasado 

30 de novembro, que lles permita empregar o superávit, que este ano é de 

aproximadamente 4.500 millóns de euros. 

 

 

Polo que as deputadas e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Ten previsto  o Goberno galego dirixirse ao Goberno central para que, a través dunha 

autorización legal competente, se permita ás entidades locais reinvestir o seu superávit 

en 2017 sen a necesidade de xerar ingresos polo mesmo importe? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/03/2017 18:35:05 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/03/2017 18:35:16 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 14/03/2017 18:35:26 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 14/03/2017 18:35:35 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Jacobo Moreira Ferro, Paula Prado del Río, Marian García Miguez,Isabel Novo Fariña, 
César Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María Julia 
Rodríguez Barreira e, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión.  
 
O próximo 8 de abril terá lugar en Santiago o primeiro proceso selectivo da historia da 
Xunta de Galicia reservado exclusivamente a persoas con discapacidade intelectual, ao 
que concorren 429 aspirantes. 
 
En Xaneiro de 2015 a Fundación Down solicitara expresamente ao Vicepresidente da 
Xunta de Galicia a convocatoria dunhas oposicións específicas para persoas con 
discapacidade intelectual, e dous anos despois xa se convoca o primeiro examen. 
 
 
Para levar a cabo este proceso a Consellería de Facenda mantivo unha colaboración 
con representantes de Down Galicia e da Federación galega de asociacións a favor 
das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (Fademga), co 
obxectivo de facilitar a entrada deste colectivo na Xunta de Galicia. E tamén foi 
necesaria a colaboración da Consellería de Política Social e dos órganos equivalentes 
doutras comunidades autónomas na valoración dos informes sobre o tipo de 
discapacidade dos aspirantes. 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 

1.- Cal é a valoración que fai a Xunta de Galicia da primeira convocatoria de oposicións 
reservadas exclusivamente a persoas con discapacidade intelectual? 

 
2.- Cal foi o proceso de colaboración que levou a cabo a Xunta cos colectivos de 
persoas con discapacidade intectual para organizar esta convocatoria? 

 
3.- Qué accións se levarán a cabo cos aspirantes que acaden a praza para facilitar a 
adaptación ao seu novo entorno laboral? 
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Santiago de Compostela,14  de Marzo de 2.017. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 14/03/2017 18:57:07 

 
Paula Prado Del Río na data 14/03/2017 18:57:25 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 14/03/2017 18:57:39 

 
María Isabel Novo Fariña na data 14/03/2017 18:57:47 

 
César Manuel Fernández Gil na data 14/03/2017 18:58:17 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/03/2017 18:58:27 

 
Alberto Pazos Couñago na data 14/03/2017 18:58:36 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 14/03/2017 18:58:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

 

Un dos últimos informes de fiscalización remitidos polo Consello de Contas é 

sobre os Fondos de Compensación Interterritorial do exercicio 2014. 

 

 

No dito informe atopamos, entre as recomendacións feitas polo Consello de 

Contas,  unha serie delas que nos preocupan, posto que tanto o nivel de 

transparencia como o índice de execución orzamentaria semellan claramente 

mellorables. 

 

 

Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª)  Xa se implantou o subsistema de rexistro contable específico para os 

proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, integrado no 

sistema contable da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, co fin de que 

cada centro xestor da contabilidade, teña coñecemento das distintas operacións 

que se derivan da execución dos citados Fondos? 

 

 

2ª) Cal é o motivo polo que non se xustifica a totalidade dos fondos ante a 

Administración do Estado ao remate do exercicio, co fin de que se utilicen máis 

eficientemente? 

 

 

3ª)  Cal ou cáles son as causas polas que o índice de execución destes fondos 

sexa só dun 37 %? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/03/2017 19:06:56 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/03/2017 19:07:04 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

oral en Comisión. 

 

O último tramo construído da Vía Ártabra, entre a redonda de Veigue e o porto de 

Lorbé leva meses rematado pero sen inaugurar oficialmente e, por tanto, sen estar aberto ao 

público formalmente. Todo isto a pesar de ter, a Consellería prometido formalmente a súa 

entrada en servizo a finais de 2016. 

Porén, o feito de estar restrinxido o acceso daquela maneira, e o deficiente estado 

da outra estrada de acceso ao porto fixo que a xente fose retirando os valados e usando a 

vía. Isto fano tanto vehículos particulares como camións. Co tempo as sinalizacións que 

impedían o paso ou advertían da prohibición foron desaparecendo así coma os plásticos 

que cubrían os sinais de tráfico. 

Diante destes feitos consumados a Xunta de Galicia saíu ó paso recordando que o 

tramo non está aberto oficialmente e que, por tanto, se alguén o utiliza é baixo a súa 

responsabilidade; ou o que é o mesmo, no caso de accidente a responsabilidade recaerá 

sobre o propio condutor. 

Se ben é certo que moitos veciños da zona e empresarios veranse beneficiados por 

esta nova conexión . Mais para outros esta nova vía córtalles pola metade un camiño polo 

que baixaban á praia, ó antigo porto e accedían á panadería, farmacia e parada do bus. 
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Falta, polo tanto, facilitar o acceso dos veciños a pé pois o novo vial destruíu e 

tronzou os camiños de sempre. 

 

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

comisión: 

-Cales son os impedimentos e cando pensa subsanalos e poñer en servizo o último 

tramo da Vía Ártabra que dá acceso ó porto de Lorbé? 

-Pensa facilitar o acceso dos veciños ós diferentes puntos da localidade sen teren 

que cruzar a Vía Ártabra. 

 

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 15/03/2017 10:37:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/03/2017 10:37:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/03/2017 10:37:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/03/2017 10:37:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/03/2017 10:37:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/03/2017 10:37:43 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Paula Vázquez Verao e Eva Solla Fernández, deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

En Boiro, concello de 18.871  habitantes (2016), o Consorcio de Igualdade e 

Benestar dispón dun Centro de Día con 40 prazas. 

Ata datas recentes, o servizo de cociña xestionábase directamente con comida 

feita na propia cociña pero, recentemente, as persoas usuarias e as súas familias 

detectaron que se despediu a unha das traballadoras e que se pasou a servir as 

comidas das persoas maiores mediante o servizo de cátering.  

Este cambio fíxose sen informar previamente ás persoas usuarias nin ás súas 

familias. 

As familias das persoas usuarias están descontentas co novo servizo e consideran 

que, habendo instalacións de cociña, a comida se debe preparar cada día, o que 

redundaría nunha maior calidade nutricional dos menús e en asegurar un posto de 

traballo de cociñeiro/a. 

Polo exposto, as deputadas que subscriben formulan ao Goberno as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

- Por que se prescindiu dunha praza de cociñeira no Centro de Día e se optou 

polo cátering para o servizo de comidas das persoas usuarias? 

- Que persoal se encarga de preparar os menús para as persoas usuarias 

(colocado, quentado…)? 
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- Ten previsto a Xunta retomar o sistema anterior de cociña, atendendo ás 

queixas das persoas usuarias e das súas familias? 

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Eva Solla Fernández 

Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 15/03/2017 11:06:03 

 
Eva Solla Fernández na data 15/03/2017 11:06:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

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

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O SUP (Sindicato Unificado de Policía) manifesta que a flota de vehículos 

policiais da Unidade Adscrita da Policía Nacional na Comunidade 

Autónoma de Galicia atópase na "situación máis precaria dende a súa 

creación, fai xa máis de 25 anos". 

 

Na Xefatura de Santiago de Compostela, 33 vehículos, de un total de 45, 

teñen máis de 10 anos de antigüidade, o 73 %. Na da Coruña, 5 vehículos 

de un total de 12, superan os 10 anos, o 42 %. En Lugo son 6 de 12 

vehículos, os que teñen una antigüidade superior a 10 anos, o 50 %. En 

Ourense, teñen máis de 10 anos, 13 dos 18 vehículos, o 72 %. En 

Pontevedra, son 7 de 13 vehículos los que superan los 10 años, o 54 %. E 

por último, en Vigo, 9 dos 13 vehículos adscritos a esa unidade teñen máis 

de 10 anos, o 70 %. 

 

En total, de 113 vehículos policiais da Unidade Adscrita da Policía 

Nacional na Comunidade Autónoma de Galicia, 73 teñen máis de dez anos 

de antigüidade, dous de cada tres. 

 

Tanto a Dirección Xeral de Tráfico, como os expertos aseguran que, coa 

maior antigüidade do vehículo, aumenta notablemente o risco de un 

accidente grave con consecuencias irreparables para as persoas. 

 

Esta información contrastada, non é compatible coa existencia de vehículos 

con 18 anos de uso e mais de 350.000 quilómetros realizados. 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É consciente a Xunta de Galicia da obsolescencia da maior parte da flota 

de vehículos policiais da Unidade Adscrita da Policía Nacional na 

Comunidade Autónoma de Galicia? 

 

2. Ten previsto a Xunta de Galicia levar a cabo novos plans de substitución 

da flota de vehículos policiais da Unidade Adscrita da Policía Nacional na 

Comunidade Autónoma de Galicia? 

 

3. De existir, cales son eses plans de renovación da flota de vehículos 

policiais de esta Unidade Adscrita da Policía Nacional na Comunidade 

Autónoma de Galicia? 

 

4. Cal é a cronoloxía e a dotación orzamentaria de estes plans de 

renovación? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 15 de marzo de 2017 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/03/2017 11:12:32 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/03/2017 11:12:39 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/03/2017 11:12:43 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández,Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

Se damos como veraz a información de que toda a pataca arrincada pola 

prohibición de plantar nos concellos afectados pola couza guatemalteca vai ser 

queimada en Sogama, temos a obriga de trasladar a preocupación xerada por esta 

nova no concello de Cerceda e a nosa propia en canto a que poida ser un vehículo 

de espallamento da praga na vez dun remedio eficaz. 

 

É por estas razóns polas que formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Existe algún tipo de protocolo para a destrución dos tubérculos 

contaminados? 

-Que medidas se van tomar para evita-la posible infestación no traxecto e 

no propio lugar de destrución? 
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-Está garantido que non vai haber contaxio no concello de Cerceda que 

agora mesmo non está afectado pero que podería estalo se non se adoptan as 

medidas necesarias para evitar a propagación como consecuencia do proceso de 

eliminación? 

 

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/03/2017 11:17:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/03/2017 11:17:49 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/03/2017 11:17:52 
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Olalla Rodil Fernández na data 15/03/2017 11:17:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/03/2017 11:18:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/03/2017 11:18:05 

 

20965



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
Marta Rodríguez Arias, Raquel Arias Rodríguez, Aurelio Nuñez Centeno, Marian García 
Miguez,Encarna Amigo Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado 
Filgueira e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa 
resposta Oral en Comisión.  
 
 
O conselleiro de Política Social compareceu no Parlamento o pasado 7 de marzo para 
explicar as liñas estratéxicas do seu departamento de cara aos vindeiro catro anos que 
responden ao obxectivo común do goberno de garantir o benestar dos galegos e 
galegas, consolidando e reforzando o impulso que nos últimos anos se lle deu ás 
políticas sociais.  
 
Na súa intervención indicou como eixes fundamentais de actuación: 
 

 O apoio ás familias, en especial ás que teñen nenos, ás de rendas medias, ás 
monoparentais e ás numerosas. 
 

 A ampliación dos servizos de atención aos maiores, sobre todo aos dependentes 
e ás persoas con discapacidade. 
 

 A loita contra a desigualdade, a exclusión e a pobreza. 
 

 O fomento da participación e o voluntariado xuvenil, así como a mellora da súa 
empregabilidade.  

 
Na área de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, o conselleiro indicou que 
nesta lexislatura, e de acordo cos obxectivos recollidos no Plan Estratéxico de Galicia 
2015-2020, a prioridade será continuar coa mellora dos servizos sociais dirixidos ás 
familias e aos menores, así como favorecer a conciliación.  
 
Os compromisos para os vindeiros catro anos neste campo pasan por seguir adiante co 
desenvolvemento do Programa de apoio á natalidade, en marcha dende finais de 2015, 
completando as medidas previstas no mesmo, como:  
 

 A extensión e mellora dos beneficios da Tarxeta Benvida. 
 

 A apertura de novos recursos de conciliación, sobre todo nos contornos rurais e 
empresariais. 
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 O despregue do Bono Concilia e o Bono Coidado.  

 
 
Por todo o exposto,  os deputados e deputadas abaixo asinantes presentan  as 
seguintes preguntas para a súa resposta en Comisión: 
  
 

1. Cantas familias se teñen beneficiado do Plan de Axudas á Natalidade desde a 
súa posta en marcha? 
 

2. Cal é a previsión da consellería de Política Social en relación á apertura de 
novos recursos de conciliación? 

 
  
 

 
 

Santiago de Compostela, 15 de Marzo de 2.017. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 15/03/2017 12:02:32 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 15/03/2017 12:02:50 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/03/2017 12:03:07 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 15/03/2017 12:03:15 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/03/2017 12:03:24 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 15/03/2017 12:03:34 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/03/2017 12:04:01 

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/03/2017 12:04:19 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Marta Rodríguez Arias,  Aurelio Nuñez Centeno, Marian García Miguez,Encarna Amigo 
Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e Soraya Salorio 
Porral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión.  
 
O presidente do Goberno galego ven de anunciar a construción de sete novas 
residencias públicas nas sete grandes cidades de Galicia que, cun investimento de 
máis de 47 millóns de euros, permitirá poñer a disposición dos galegos máis de 900 
prazas para persoas maiores en situación de dependencia e a creación de 500 postos 
de traballo.  
 
O obxectivo desta iniciativa é aumentar a oferta asistencial pública naqueles lugares 
onde se concentra a demanda de prazas, facilitando que os maiores permanezan preto 
dos seus fogares.  
 
A maioría das persoas residentes disporán de habitacións individuais e todos os 
centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas, é dicir, contarán con 
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan 
deterioracións ou trastornos cognitivos severos.  
 
Por todo o exposto,  os deputados e deputadas abaixo asinantes presentan  as 
seguintes preguntas para a súa resposta en Comisión: 
  
 

 Cal é a demanda de prazas para persoas maiores en residencias públicas que 
existe na actualidade nas sete grandes cidades de Galicia e as súas áreas de 
influencia? 

 
 Que outras actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para seguir 

mellorando e completando o mapa de equipamentos sociais? 
 

 Cal é a previsión da Xunta de Galicia para a construción e entrada en servizo 
destes sete equipamentos? 

 
 
 
 

Santiago de Compostela,15 de Marzo de 2.017. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 15/03/2017 12:11:32 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/03/2017 12:11:52 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 15/03/2017 12:12:01 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 15/03/2017 12:12:09 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/03/2017 12:12:34 

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/03/2017 12:12:50 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/03/2017 12:13:06 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Paula Quinteiro Araujo, e Marcos Cal Ogando, 

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

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral  na Comisión 5ª. 

 

 

A Fundación Red Madre leva varios anos consecutivos recibindo subvencións 

por parte da Xunta de Galicia, grazas a aprobación, en 2009, polo Parlamento de 

Galicia, cos únicos votos a favor do PP, dunha ILP que, promovida por dita 

fundación, foi impulsada polo Foro de la Familia dende 2006, camuflando como 

“apoio á muller embarazada” unha lei reaccionaria e antiabortista. 

 

Na práctica, a aprobación da ILP permitiu á Xunta concertar coa propia Red 

Madre labores directas de información a mulleres embarazadas, conforme ao 

propio artigo 3 da Lei 5/2010 do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha 

rede de apoio á muller embarazada, aprobada como consecuencia da aprobación 

da ILP: 

 

“3. A Xunta de Galicia poderá concertar o desenvolvemento dos labores de 

información, apoio e asistencia previstos nesta lei con entidades privadas sen 

ánimo de lucro que teñan os fins de asistir, apoiar e informar as mulleres 

xestantes, co fin de asegurar que a dita atención se cubra nas catro provincias 

da Comunidade Autónoma galega, incluso a través da constitución de equipos 

itinerantes de apoio, información e asistencia ás mulleres xestantes. 

Valorarase que as ditas entidades conten con equipos formados por profesionais 

con formación en calquera das áreas pedagóxicas, psicolóxicas, sociais e 

educativas que lles proporcionen ás mulleres xestantes atención pedagóxica, 
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psicolóxica, social e educativa. Estes equipos contarán coa cooperación e co 

apoio técnico da Administración da Comunidade Autónoma.” 

 

Coa aprobación da ILP a Fundación buscaba unha vía de financiamento público 

para o seu programa reaccionario, coa excusa de dar apoio a mulleres 

embarazadas e a familias monomarentais. 

 

En Galiza, dende a aprobación de dita ILP, a realidade foi que a Red Madre 

supliu labores que tiñan asignados os centros de asesoramento afectivo-sexual 

Centros Quérote, desmantelados polo goberno de Núñez Feijóo. A aprobación da 

lei permitiu tamén que se editara unha Guía de Recursos, Apoio e Asistencia á 

Maternidade, na que inclúen programas xestionados por agrupacións da propia 

Red Madre e asociacións católicas. 

Ademais, aprobouse unha Lei de apoio á Familia e á Convivencia (2010), que, 

segundo o propio informe do Consello Económico e Social sobre o anteproxecto 

de lei, supón unha lei que recupera a “retórica da familia heterosexual e a 

maternidade como rol social vital das mulleres”. No seu artigo 27, dita Lei sinala 

como unha das políticas de protección á maternidade por parte da Xunta o 

seguinte: promover “campañas de sensibilización destinadas á concienciación 

social da importancia da maternidade e paternidade, ao fomento da natalidade e á 

protección do dereito á vida en formación”. 

 

Do total de axudas percibidas pola Fundación Red Madre dende o 2011, son 

especialmente elevadas as do pasado ano 2016, ascendendo a máis 110.000 euros 

e representando máis do 28% do total das axudas a esta entidade dende 2009. 

 

Especialmente chamativo resulta que esta asociación reciba estas axudas a traves 

da Secretaría Xeral da Igualdade, a través da Resolución do 8 de abril de 2016, 

pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social 

20971



 

 

 

 

sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial 

vulnerabilidade. 

 

A organización Red Madre vai contra os dereitos das mulleres de xeito 

recorrente, está apoiada polo Foro Español da Familia, espazo ultraconservador e 

católico.  

 

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

Comisión:  

 

1.ª) Ten a Xunta previsto derrogar a Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se 

establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada, para deixar de 

subvencionar asociacións que van contra os dereitos das mulleres? 

2.ª)  Ten a Xunta previsto derrogar a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á 

familia e á convivencia de Galicia?  

3.ª) Vai a Xunta retirar a Guía de Recursos, Apoio e Asistencia á Maternidade, 

que inclúe programas e un directorio con asociacións da Red Madre e 

asociacións católicas e conservadoras? 

4.ª) Vai a Xunta reforzar e ampliar a rede de centros de orientación afectivo-

sexual, de xeito que se garanta o acceso universal ao asesoramento e educación 

sexual en todo o territorio galego?  

 

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao, 

   Paula Quinteiro Araújo 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputadas e deputado do G.P de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/03/2017 11:42:03 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 15/03/2017 11:42:18 

 

Marcos Cal Ogando na data 15/03/2017 11:42:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

A Lei 10/2013 de inclusión social de Galicia sinala no seu artigo 11 que 

"como regra xeral concederase unha soa renda por domicilio, entendido 

como marco físico de aloxamento da unidade de convivencia da que forma 

parte a persoa titular da prestación". A Xunta vén empregando este criterio 

dunha Risga concedida por domicilio, equiparándoo a unidade familiar, o 

que ten derivado nalgúns conflitos, cando nunha mesma vivenda conviven, 

sobre todo por razóns de aforro económico, varias perceptoras de renda de 

inclusión social que non pertencen á mesma unidade de convivencia. Isto 

está obrigando nalgúns casos a estas persoas a ter que trasladarse a outro 

domicilio. 

 

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Vigo vén de recoñecer o 

dereito dunha muller a recibir esta prestación mesmo compartindo 

domicilio con outra persoa que tamén cobre a Risga pero que non é da súa 

familia. O ditame destaca que o propio artigo 11 da lei define o concepto de 

unidade de convivencia como "o conxunto de persoas que convivan no 

mesmo domicilio e manteñan con respecto á persoa solicitante un vínculo 

por matrimonio ou análoga relación estable, por adopción ou acollemento, 

ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade ata o cuarto e segundo 

grao, respectivamente", facendo fincapé en que a conxunción e obriga a 

que concorra unha "específica relación persoal" que neste caso non existía.  

O xuíz sinala que "sería inverosímil que dúas persoas que perciben senllas 

prestacións para eludir a súa exclusión social, tivesen que excluírse 

mutuamente para non incorrer en esaxerada inclusión” 

 

No caso desta muller , a sentenza chega algo tarde, aínda que lle vén dar 

toda a razón na súa reclamación. A demandante viña cobrando os 400 euros 

da Risga dende decembro de 2010, ata que en 2015 comunicou que 

trasladara o seu domicilio a unha vivenda máis económica, que compartía 

con outras persoas que non eran da súa familia, sendo unha delas tamén 

perceptora da Risga. A Xunta de Galicia notificoulle nese momento que lle 

20974

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_gl.pdf


Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

daba seis meses para buscar outro domicilio, no caso de que quixese seguir 

recibindo esta prestación, polo que presentou unha reclamación, que foi 

denegada, o que a levou a iniciar a vía xudicial para defender o seu dereito. 

Con todo, en maio de 2016 a muller mudouse a outra vivenda, na que 

reside soa, para poder seguir percibindo a renda. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Tendo en conta a sentenza mencionada na exposición de motivos, ten 

previsto o Goberno galego habilitar algún tipo de mecanismo para 

que non se impida percibir a Risga mesmo compartindo con outra 

persoa que tamén a cobre e que non pertenza a unidade familiar? 

2. En caso afirmativo, cando ten previsto poñer en marcha ditas 

actuacións? 

3. Durante os pasados oito anos, a cantas persoas se lles denegou ou 

retirou a Risga por compartir domicilio con outra persoa que tamén 

percibira esta prestación? 

4. A vista desta sentenza, ten previsto o Goberno galego facer unha 

reavaliación individualizada de todos os casos de persoas ás que lles 

denegara ou retirara nos pasados anos a Risga por compartir 

domicilio con outras, que non formaran parte da mesma unidade 

familiar, que tamén percibiran esta prestación? 

5. En caso afirmativo, cando ten previsto poñer en marcha ditos 

mecanismos de revisión individualizada de cada caso? 

6. Tendo en conta a longa tramitación burocrática que provoca un atraso 

na percepción da Risga, contempla a Xunta de Galicia a posibilidade 

de establecer prazos e medidas de choque urxentes para casos de 

emerxencia?  

7. Cando ten previsto o Goberno galego publicar o decreto ou decretos 

de desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013, do 27 de 

novembro, de inclusión social de Galicia?  

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/03/2017 12:40:17 

 
Julio Torrado Quintela na data 15/03/2017 12:40:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada, José Antonio 

Quiroga Díaz e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

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

Interior. 

Segundo declaracións reiteradas do vicepresidente da Xunta de Galicia, 

neste mes vaise inaugurar a sede dos novos xulgados de A Coruña na 

Fábrica de Tabacos.  

Que vai pasar entón co edificio dos xulgados da rúa Monforte? 

Actualmente, todos os xulgados están mesturados e quizais deberían de se 

colocar de maneira máis sensata. A maiores, no edificio da Audiencia 

Provincial non está preparado para que reciba todos os xulgados que están 

no edificio “Proa”, polos que a Administración autonómica está a pagar 

50.000 euros mensuais.  

Mentres, ao Goberno semella que só lle preocupa a apertura da Fábrica de 

Tabacos, como se o resto non existise.  

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Vai inaugurar o Goberno galego efectivamente este mes a sede dos 

novos xulgados de A Coruña na Fábrica de Tabacos? 

2. Que vai pasar co edificio dos xulgados da rúa Monforte? Como se 

van reestruturar? 

3. Ten previsto o Goberno galego reformar o edificio que alberga a 

Audiencia Provincial de A Coruña? Cando? Hai algunha partida 

orzamentaria destinada a tal fin? 
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4. Cando ten previsto o Goberno galego deixar valeiras as instalacións 

do edificio “Proa”, polos que a Administración autonómica está a 

pagar 50.000 euros mensuais? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/03/2017 12:44:46 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/03/2017 12:44:52 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 15/03/2017 12:44:58 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/03/2017 12:45:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

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

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O día 10 de novembro de 2016, esta deputada solicitaba, en virtude do 

artigo 9 do regulamento do Parlamento de Galicia, copia dos custos de 

papel e tinta dos xulgados de Galicia durante o ano 2015 e o que ía de ano 

2016, relacionando os custos de cada partido xudicial de cada provincia da 

Comunidade Autónoma.  

 

Cando se producía a comparecencia do vicepresidente da Xunta de Galicia, 

tivo noticia de que o Goberno galego xa tramitara a información ao 

Parlamento de Galicia, mais nada se sabe dende entón. Estamos no mes de 

marzo e non hai noticia.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: 

 

Cales foron os custos de papel e tinta dos Xulgados de Galicia durante o 

ano 2015, 2016 e o que vai de ano 2017, relacionando os custos de cada 

partido xudicial de cada provincia da Comunidade Autónoma? 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

Patricia Vilán Lorenzo na data 15/03/2017 12:48:42 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/03/2017 12:48:48 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/03/2017 12:48:53 
 

20980



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

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

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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

democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de xustiza 

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

nosa democracia.  

 

Desgraciadamente, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de xustiza para o exercicio 2017 é raquítico, ademais de 

investir escasamente en infraestruturas xudiciais e non comprometer nin un 

euro das cantidades recadadas en Galicia polas taxas impostas polo Goberno 

de Mariano Rajoy. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que é suficiente a cantidade presupostada 

no 2017 para a Administración de xustiza na nosa Comunidade 

Autónoma? 

2. Que cantidade foi recadada en Galicia dende que entraron en vigor as 

novas taxas xudiciais para as persoas físicas ata a súa derrogación? 

3. Que cantidade foi asignada polo Goberno do Estado pola recadación das 

taxas xudiciais na nosa Comunidade Autónoma? 

4. Considera o Goberno galego que esa cantidade é suficiente? Se a 

resposta fose negativa, vai esixir máis? 

5. Xa ten recibido Galicia esta cantidade? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/03/2017 12:50:19 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/03/2017 12:50:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/03/2017 12:50:29 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión, relativa a lista de espera a falta de dotación no centro de saúde de 

Culleredo. 

 

Desde principios do mes de decembro do pasado ano 2016, usuari@S do Centro de 

Saúde de Acea da Ma en Culleredo, veñen recibindo chamadas por parte d@s empregad@s 

de dito centro para reprogramar citas médicas que levaban marcadas xa con semanas de 

antelación. A razón destas reprogramacións, segundo este mesmo persoal do centro, é a 

falla de profesionais para cubrir ausencias d@s  médicos de cabeceira.  

Nalgúns casos, @s usuari@s chegaron ao Centro de Saúde e atopáronse que 

ningún/ha médic@ os puido atender. 

 A esta situación contribúe tamén o retraso continuado na apertura do novo Centro 

de Saúde do Portádego, rematado, máis sen actividade. Recordar que inicialmente se 

prantexaba a súa apertura no verán de 2015, e que tras da visita de inauguración, a bombo e 

pratillo o 1 de agosto, o centro segue pechado. 

Desde o BNG seguimos con preocupación a falta de dotación adicional coa que vai 

contar esta nova instalación, porque entendemos que son necesari@s máis profesionais, que 

non abonda cunha nova distribución do persoal existente xa no centro de saúde de Acea da 

Ma, dada a súa insuficiencia e o posible aumento das ratios que atenderá o novo centro pola 

súa proximidade a núcleos poboacionais do Concello da Coruña, para os que este será o 

centro máis próximo. 
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Polas razón expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Cal é a razón para que se teñan que reprogramar citas de medicina xeral no Centro 

de Saúde de Acea da Ma, nalgúns casos concertadas con moita antelación? 

-Cando empezará a funcionar o novo Centro de Saúde do Portádego? 

-Con que dotación contará este novo centro? 

-Como aumentará a capacidade de servizo e repercutirá na mellora asistencial a 

entrada en servizo do novo Centro de Saúde da Avenida do Portádego en Culleredo? 

 

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 15/03/2017 13:29:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/03/2017 13:30:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/03/2017 13:30:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/03/2017 13:30:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/03/2017 13:30:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/03/2017 13:30:13 
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Á Mesa do Parlamento  

 

Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, 

Moisés Rodríguez Pérez, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Martín 

Fernández Prado e Antonio Mouriño Villar,  deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario do Partido Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión.  

 

Entre as liñas estratéxicas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria atópase a elaboración da Estratexia da Cultura 2021. 

  

Sabemos que dende a Xunta se está a traballar por unha Galicia cuxa cultura sexa 

xeradora de emprego e que respecte o noso patrimonio cultural e lingüístico.  

 

Sabemos que o obxectivo principal desa estratexia é o de fortalecer a industria cultural 

partindo de dúas premisas, por unha banda garantir a máxima difusión da actividade 

cultural de base por todo o territorio e, por outra, asentar un tecido social e empresarial 

nese ámbito.  

 

Dende o Grupo Parlamentario Popular interesaríanos coñecer máis a fondo os 

obxectivos dese Plan, desa estratexia 2021, data importante, xa que coincide coa 

celebración do Ano Santo. Por estes motivos, os deputados asinantes, plantexamos a 

seguinte pregunta en Comisión:  

 

Cómo se vai elaborar esa Estratexia da Cultura de Galicia 2021 que garanta a 

preservación e difusión da nosa cultura?  
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Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 15/03/2017 13:44:20 

 
César Manuel Fernández Gil na data 15/03/2017 13:44:32 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 15/03/2017 13:44:34 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 15/03/2017 13:44:41 

 
Carlos Gómez Salgado na data 15/03/2017 13:45:09 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 15/03/2017 13:45:18 

 
Martín Fernández Prado na data 15/03/2017 13:45:27 

 
Antonio Mouriño Villar na data 15/03/2017 13:45:42 
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Á Mesa do Parlamento 
 

Raquel Arias Rodríguez, José González Vázquez, Silvestre Balseiros Guinarte, 

Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado, Encarna Amigo Díaz e Daniel 

Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

O fomento da produción de castañas en terreos forestais conforma unha das liñas de 
actuación fixadas como prioritarias polo Goberno galego para a presente lexislatura. 

Esta aposta polo castaño e a castaña está sustentada e avalada polo recoñecemento 
do valor que, dende o punto de vista cultural, económico, social e ecolóxico, ten na 
nosa Comunidade Autónoma tanto esta árbore como o seu froito. 

Deste xeito, en aras de acadar unha xestión sustentable dos nosos montes, poñendo  
especial incidencia nas masa de frondosas caducifolias en xeral e de xeito particular 
dos castaños, son varias as liñas de axuda e promoción que está a desenvolver o 
Goberno galego para poñer en valor e mesmo incrementar este cultivo. 

Xunto a elo, o Goberno galego anunciou ao inicio desta lexislatura a súa intención de 
impulsar a creación da mesa da castaña como ferramenta idónea para coordinar e 
manter aberta a colaboración entre o propio sector e o poder executivo co fin  
precisamente de  impulsar un desenvolvemento sustentable do aproveitamento do 
monte. 

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1. En que fase se atopa a posta en marcha da Mesa da Castaña? 

 

 

2. Cales son as previsións que manexa o Goberno sobre os beneficios que se 
poden derivar da posta en funcionamento da Mesa da Castaña, dende o punto 
de visto económico pero tamén como elemento dinamizador no incremento da 
superficie dedicada á produción de castaña?  
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Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 15/03/2017 13:47:58 

 
José González Vázquez na data 15/03/2017 13:48:08 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 15/03/2017 13:48:20 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 15/03/2017 13:48:26 

 
Carlos Gómez Salgado na data 15/03/2017 13:48:34 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/03/2017 13:48:45 

 
Daniel Vega Pérez na data 15/03/2017 13:48:51 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e 

Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

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

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

Comisión. 

Os esteroides anabolizantes androxénicos son sustancias farmacolóxicas susceptibles 

de uso indebido sen fins terapéuticos para aumentar o rendimento físico ou a masa 

muscular; as persoas que abusan destes medicamentos presentan un amplo abano de 

efectos adversos. Estes medicamentos parecen mostrar ademais síndrome de 

dependencia. 

Segundo a bibliografía científica clínica e epidemiolóxica publicada, este abuso non 

está restrinxido ao deporte de elite, se non que é cada vez máis prevalente na 

sociedade en xeral, especialmente nas persoas que practican deporte recreacional, 

advertíndose dun problema de saúde pública e apelando a desenvolver estratexias de 

prevención nos sistemas públicos de saúde.  

Pódese afirmar e xeneralizar que a lo menos o 3% dos homes xoves dos países 

occidentais consumiron algunha vez esteroides anabolizantes androxénicos con fins de 

dopaxe nas súas vidas , e que o risco no seu consumo é un 91% maior en persoas que 

realizan deporte como usuarios de ximnasios.  

Un estudo epidemiolóxico que data do ano 2014 dunha universidade noruega, que 

examina a prevalencia de por vida do abuso destes medicamentos como axentes 

dopantes na poboación xeral, arroxa o valor medio dun 3,3%, sendo Europa a terceira 

rexión con maior prevalencia (3,8%) seguida de América del Norte (3.0%).  
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Por todo elo, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Comisión: 

Contemplou a Consellería de Sanidade dentro das estratexias para un bo uso e uso 

responsable de medicamentos medidas de actuación para evitar o abuso de esteroides 

anabolizantes androxénicos por parte da poboación galega? 

 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/03/2017 18:22:53 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/03/2017 18:23:09 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 15/03/2017 18:23:44 

 
Marta Rodriguez Arias na data 15/03/2017 18:23:56 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 15/03/2017 18:24:07 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/03/2017 18:24:15 

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/03/2017 18:24:23 
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A Mesa do Parlamento 

 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e 
Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

O Servizo Galego de Saúde ven de poñer en marcha a plataforma dixital de 

personalización de servizos sanitarios E-Saúde, xestionada por este organismo 

autónomo e dirixida a pacientes e cidadáns, coa que se pretenden prover, de xeito 

ergonómico e accesible dende calquera dispositivo conectado a Internet, unha serie 

de servizos interactivos e contidos personalizados de saúde en función do perfil do 

usuario e o seu estilo de vida. Esta plataforma constitúe ademais un punto de 

encontro virtual entre a cidadanía, os profesionais e o Sistema Público de Saúde de 

Galicia, que proporciona a todos estes unha serie de ferramentas dixitais que axudan 

a xestionar a información en saúde dos usuarios e pacientes.  

Cos principios de participación, implicación e autonomía, emerxe un novo paciente 

que demanda un enfoque diferente dos servizos que recibe do sistema sanitario 

público, que quere dispor de forma accesible de determinados servizos e contidos 

personalizados en función do seu perfil e necesidades. 

 

 

Tanto asociacións de pacientes, como pais e nais, así como titores legais e 

coidadores de persoas maiores, demandan a necesidade de poder acceder a esta 
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información médica e farmacéutica para os seus fillos, fillas ou persoa a cargo de seu 

coidado.  

Por tal motivo, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Comisión: 

Contemplan a Consellería de Sanidade e o Sergas introducir na Plataforma E-Saúde 

unha nova funcionalidade para poder acceder á información de fillos, fillas e persoas 

ao cargo? 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2017 

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/03/2017 18:27:57 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/03/2017 18:28:10 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 15/03/2017 18:28:21 

 
Marta Rodriguez Arias na data 15/03/2017 18:28:28 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 15/03/2017 18:28:39 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/03/2017 18:28:48 

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/03/2017 18:28:56 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

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

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

democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de Xustiza 

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

da nosa democracia.  

E neste senso, a xustiza ten moito que dicir na loita contra a violencia 

machista, unha das peores lacras da nosa sociedade e que, lonxe de se 

reducir, repunta. A loita contra a violencia machista precisa de actuacións 

integrais e transversais recollidas na Lei orgánica de 2004, que o Goberno 

da Xunta de Galicia ten discriminado orzamentariamente ano tras ano.  

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas 

dependencias xudiciais ha de ser cuestión prioritaria, tal e como recolle 

especificamente a lei de 2004. Non obstante, e pese ao incremento dun 5,9 

% de denuncias no primeiro semestre de 2016 e o número de asasinatos 

dende comezos de 2017, o persoal do Imelga en Galicia é moi escaso, pois 

sería necesario un psicólogo permanente para asistir ás vítimas en cada un 

dos xulgados. Ao que hai que engadir que o aumento de persoal e no 

orzamento para 2017 é absolutamente ridículo (30.000 euros máis no 

orzamento, 4 novos médicos/médicas forenses e 7 novos/as psicólogos/as e 

traballadores/as sociais para toda Galicia). 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. É prioritario para o Goberno galego garantir a protección das vítimas 

de violencia contra a muller e atendelas como corresponde nas 

dependencias xudiciais? 

2. Entende o Goberno galego que o persoal en xeral e o pertencente aos 

equipos psicosociais do Imelga deberían ser máis numerosos? 

3. Considera necesario o Goberno galego un psicólogo/a permanente 

para asistir ás vítimas en cada un dos xulgados? 

4. É suficiente para o Goberno galego o aumento de persoal e no 

orzamento para 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 16/03/2017 11:16:47 

 
María Luisa Pierres López na data 16/03/2017 11:16:53 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 16/03/2017 11:16:58 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/03/2017 11:17:03 

 

20996



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río, Marian García Miguez, Isabel Novo 
Fariña, César Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, María Julia Rodríguez Barreira e 
Jacobo Moreira Ferro, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión.  
 
O ano 2017 vai ser crucial para o futuro da Unión Europea.  Ao longo da súa historia o 
proxecto de construción europeo nunca se enfrontou a tantos desafíos xuntos coma a 
saída do Reino Unido (Brexit), un novo enfoque das relacións cos EEUU e con Rusia, a 
crise dos refuxiados e da seguridade, o auxe dos populismos, etc.  
 
Nun ano no que ademais celebramos o 60º aniversario dos Tratados de Roma, que 
deron orixe a actual Unión Europea, debemos pararnos a reflexionar sobre que modelo 
de Europa queremos ter nos vindeiros anos e, para iso, debemos identificar primeiro 
cales son os principais retos dos Estados membros e das súas rexións, dando unha 
resposta efectiva os problemas cotiás da cidadanía.   
 
Con este propósito de fomentar o debate entre os Estados membros, a Comisión 
Europea vén de publicar un Libro branco sobre o futuro de Europa que recolle os 
principais desafíos e oportunidades da Europa dos 27 no próximo decenio a través de 
cinco escenarios diferentes. España, xunto con Francia, Italia e Alemaña están 
dispostas a ir mais aló na integración con todos aqueles que queiran seguir coa 
integración. 
 
Unha rexión tan profundamente europeísta como Galicia e que tanto se ten beneficiado 
do proxecto de construción europea non pode manterse a marxe de todo o que está  a 
acontecer e debe reforzar a súa voz en Europa. 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 

Por tanto, que pensa facer o Goberno galego para impulsar a participación de Galicia 
nos asuntos europeos nesta étapa de cambio? 

 
Santiago de Compostela,16  de Marzo de 2.017. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Alberto Pazos Couñago na data 16/03/2017 12:48:05 

 
Paula Prado Del Río na data 16/03/2017 12:48:24 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/03/2017 12:48:45 

 
César Manuel Fernández Gil na data 16/03/2017 12:48:54 

 
María Isabel Novo Fariña na data 16/03/2017 12:49:31 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/03/2017 12:52:20 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/03/2017 12:52:27 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 16/03/2017 12:52:43 
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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 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

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

súa resposta oral en Comisión, relativa ás deficiencias na prestación do servizo de 

transporte sanitario terrestre. 

 

O transporte sanitario urxente 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. 

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dependente do Sergas, 

sacou a concurso en novembro de 2014, e realizou a adxudicación do servizo de 

transporte sanitario urxente terrestre.  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 repercutir nunha 

mingua das condicións laborais d@s traballadores/as, e unha perda significativa de 

emprego e deterioro da calidade asistencial. 

A pouco máis dun ano da adxudicación deste concurso público os temores estanse 

a verificar en feitos, á investigación por parte do Xulgado de Instrución número 2 de 

Santiago de Compostela, por  si podo haber prevaricación, información privilexiada e 

tráfico de influencias na adxudicación do concurso, temos que engadir que @s 

traballadores/as das empresas adxudicatarias están a denunciar  o incumprimento do 

convenio,  as malas condicións de moitas das bases ou o empeoramento da calidade 

20999



 

 

 

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 

 

 

 

asistencial, co uso de ambulancias concertadas como de apoio, ou as deficiencias na 

central de chamadas do 061. 

Ás demandas laborais hai que engadir as denuncias do uso de ambulancias de 

apoio, non equipadas, como transporte sanitario de emerxencias. Vehículos de apoio, nos 

que só vai un/unha condutor/a, que deben estar para traslados non vitais, é decer non 

poden socorrer a emerxencias, están sendo enviadas a cubrir urxencias, non de xeito 

excepcional,senón que se está a converter en algo habitual. Existencia dun número de 

vehículos inferior aos contemplado no prego, ausencia de rotulación como prestadores de 

servizo para a administración pública, incumprimento da exclusividade na prestación do 

servizo... 

Utilizar ambulancias de apoio de forma continuada como propias do servizo de 

urxencias, constitúe risco, en primeiro lugar para @s usuari@s, porque se lle presta unha 

atención deficiente e para o persoal unha situación de tensión, presión e vulnerabilidade, 

ao ter que enfrontarse a situacións que non poden resolver. 

Denuncian tamén @s traballadores/as unha situación totalmente precarizada na 

central de chamadas do 061, con unha carga de traballo insoportábel, quendas de traballo 

moi longas, comunicación das ambulancias coa central a través da mesma liña telefónica 

que d@s  doentes...Todas estas situacións non se producen dun xeito puntual, senón que 

se teñen convertido nun problema estrutural, de xeito que na vez de ser o servizo un 

dinamizador do sistema, convértese nun pescozo de botella. 

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. Os incumprimentos danse por parte das empresas adxudicatarias, mais a 

responsabilidade desta situación é a 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. 
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Polas razóns expostas, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Que modelo de transporte sanitario  terrestre defende o Goberno galego? 

-Coida que se está garantido un servizo de calidade e as condicións laborais d@s 

traballadores/as? 

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

que prestan o servizo tanto de transporte sanitario urxente terrestre do 061, como do 

concertado e da central de chamadas? 

-É coñecedora a Xunta do uso de ambulancias de apoio, non equipadas, como 

transporte sanitario de emerxencias? 

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

-Cal é o resultado do informe sobre a avaliación da calidade do servizo realizado 

ás empresas adxudicatarias contemplado no prego de condicións? 

-Vai facer algunha actuación para solucionar esta situación?  

 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/03/2017 17:38:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/03/2017 17:38:29 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/03/2017 17:38:33 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/03/2017 17:38:37 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/03/2017 17:38:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/03/2017 17:38:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión Permanente de Control da 

CRTVG. 

 

 

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia apoiou unha iniciativa que xa 

fora proposta en anteriores ocasións polo PSdeG-PSOE: a reapertura das 

delegacións da RTVG que foron pechadas sorprendentemente polo Goberno de 

Núñez Feijoo.  

 

 

O peche das delegacións supuxo unha notable mingua do servizo público que ten 

a obriga de prestar a RTVG no territorio, provocou a contestación político-social 

das cidades afectadas e orixinou denuncias dos representantes dos traballadores 

da corporación polo despedimento e as formas. 

  

 

Tendo en conta que, en diferentes ocasións, o director xeral da RTVG fixo 

referencia á boa situación económica da corporación, o PSdeG-PSOE non atopa 

razóns xustificables para que se evite a reapertura das delegacións.  

 

 

Polos motivos expostos, solicitamos a reapertura das delegacións da RTVG que 

foron eliminadas, e precisamos coñecer en que situación se atopa a reapertura da 

delegación ou correspondencia -como a RTVG considere oportuno denominar- 

en Porto, por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

  

 

1ª) Ten previsto a CRTVG a reapertura das delegacións que foron pechadas? 

 

 

2ª) Estase a aproveitar a boa relación da que o director xeral ten falado coa Radio 

e Televisión de Portugal? 

 

 

3ª) Está funcionando xa o novo servizo de Porto  e en que condicións? 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/03/2017 16:28:03 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/03/2017 16:28:17 
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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 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da Corporación da 

RTVG. 

 

O Comité de empresa da CRTVG denunciou a edición dunha información 

relativa produción de ostras na Galiza por parte da dirección da Corporación que supuxo 

a supresión dunha parte da nova no Galicia Noticias Serán.  

A nova, segundo relata o Comité de empresa, ficou sen referencia algunha ás 

críticas lanzadas por expertos á Xunta de Galiza cando aseguraban que “non lle interesa 

aumentar a produción destas especies [ostras autóctonas] e lembra que nas depuradoras 

galegas predomina o marisco foráneo”. 

Na información orixinal, emitida no Galicia Noticias Mediodía do 6 de marzo 

Arturo Silva Abuín, cooperador do grupo de investigación Acuibiomol, aseguraba que a 

administración está desaparecida, está missing porque, sinalaba, non lle interesou en 

absoluto manter a produción de ostra e de molusco en criadeiro. Están pechando todos 

os criadeiros.  

Na emisión do Galicia Noticias Serán suprimiuse a declaración de Silva Abuín e 

tamén a parte da locución do redactor na que se facía referencia ás críticas.  
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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 

 

 

 

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

na Comisión de control da Corporación da RTVG: 

- Ten constancia a Dirección Xeral deste feito? 

- A que criterios informativos responde a edición da peza informativa? 

- Naquelas informacións que son editadas por razóns de tempo e espazo nos 

informativos, ten a persoa xornalista capacidade de decisión para proceder á edición das 

súas novas? 

- Pensa a Dirección Xeral da CRTVG constituír o Consello de Informativos 

previsto na Lei 9/2011 como reclama o Comité de empresa ao fío deste último 

acontecemento? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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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 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2017 18:13:28 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2017 18:13:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/03/2017 18:13:37 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2017 18:13:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2017 18:13:48 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/03/2017 18:13:50 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do establecido no artigo 156 do 

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

na Comisión da CRTVG, relativa ás delegacións da CRTVG. 

 

 

A VOLTAS COAS DELEGACIÓNS DA CRTVG  

O 6 de febreiro de 2016, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez,  solicitou que volvan 

abrir as delegacións de CRTVG, clausuradas o 30 de novembro do 2010 no 

marco da reorganización dos Informativos da canle e que tamén afectou as 

delegacións de Pontevedra, Burela, Porto e Bruxelas. En Ferrolterra hai máis de 

200.000 persoas. 

O actual pleno da corporación municipal pontevedresa, como xa fixera o anterior, 

aprobou en maio de 2016 por unanimidade unha moción para instar á Xunta a 

reabrir na cidade a delegación da CRTVG, suxerindo que se aproveite a 

rehabilitación do antigo edificio público de Benito Corbal para aloxar as 

instalacións do medio de comunicación. 

Estas solicitudes evidencian unha necesidade social que a CRTVG desatende 

pola incapacidade de compromiso de servizo público do seu actual equipo 

directivo, que só xustifica a súa xestión desde un punto de vista económico e 

mercantilista. 
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Das delegacións privatizadas á escasa descentralización da CRTVG 

O 30 de novembro do 2010 a dirección de TVG pechou cinco delegacións 

territoriais, (Pontevedra, Ferrol, Burela, Porto e Bruxelas) o que obrigou á 

reorganización do traballo e da cobertura informativa e supuxo a ruptura coas 

produtoras coas que se contrataba a información xerada fóra de Santiago, na súa 

maioría vencelladas a xornais locais.  A partir do 1 de decembro dese ano, a 

televisión autonómica galega pasa a xestionar directamente os medios técnicos e 

persoais de catro das cinco delegacións que permaneceron abertas (A Coruña, 

Lugo, Ourense, Vigo e Madrid). Dos máis de 130 traballadores afectados polo 

peche das delegacións arredor de 25 perderon o emprego. 

A decisión de asumir as delegacións rematou coa externalización do servizo 

descentralizado dos informativos, implantado desde as orixes da canle 

autonómica e que motivou ducias de sentenzas xudiciais que declaraban ao 

persoal indefinido na CRTVG por cesión ilegal. Dese xeito, a CRTVG tiña a 

obriga de asumir os custos laborais do persoal das delegacións e só pagaba unhas 

cantidades inxustificadas ás produtoras polos medios técnicos que se 

empregaban. 

Entón, desde a súa inauguración, a TVG xestionou só os servizos informativos 

centralizados en Santiago, mentres que para as delegacións recorreu a empresas 

privadas de produción, que aportaron medios técnicos e persoais. Porén, a 

modificación que aplica a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, aprobada 

polo Congreso dos Deputados no ano 2010 e que establecía que as televisións 

non poden ceder a terceiros a produción e edición dos programas informativos 

puido influír na decisión de asumir eses centros de traballo descentralizados, 

aínda que o que realmente precipitou a medida foron as  constantes sentenzas 

condenatorias por cesión ilegal de traballadores e traballadoras ás que a 
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compañía que dirixía e dirixe Alfonso Sánchez Izquierdo estaba a facer fronte 

desde había anos. 

Daquela, un total de 5 traballadores das delegacións tiñan sentenzas firmes que 

os consideraba persoal de CRTVG, polo que quedaron integrados 

definitivamente no cadro da TV autonómica.  Outros 37 con sentenzas favorables 

en primeira instancia correron a mesma sorte, alomenos segundo as previsións de 

TVG, mentres que a peor parte da remodelación levárona os traballadores que 

non presentaron recurso ou os 15 que estaban pendentes  de xuízo ou de 

sentenza, que podían ficar sen traballo. 

Agás a delegación de Bruxelas, contratada coa produtora Alice, o resto das dez 

con que contaba a TVG estaban cubertas por empresas galegas. Catro delas, 

vinculadas aos xornais La voz de Galicia, La Región e El Progreso, para as 

delegacións de A Coruña, Madrid, Ourense e Lugo. A externalización das 

delegacións supuña un gasto anual de 11 millóns de €. 

 

As necesidades obrigan a recuar 

A CRTVG viuse obrigada pola xustiza e a lexislación a xestionar directamente 

todos os seus centros de traballo. Coincidindo co peche das delegacións 

mencionadas, a dirección da compañía anunciou tamén que a delegación de 

Madrid, que daquela xestionaba a produtora do diario La Región, pasaría a 

cubrirse polo ente público, aínda que fontes sindicais aseguraron que o servizo o 

prestaría a privada Quezán.  

Pero igual que ocorreu coas delegacións en territorio galego, peche da 

corresponsalía de Bruxelas deixou sen cobertura informativa de primeira man 

sobre os asuntos de interese para Galicia que se producían nas institucións 

comunitarias. Durante anos a CRTVG viuse obrigada a desprazar constantemente 

persoal desde Compostela ata a capital belga para a cobertura de feitos noticiosos 
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moi relevantes ou para informar de visitas de delegacións galegas que, 

basicamente, estaban conformadas por conselleiros e conselleiras ou encabezadas 

polo presidente da Xunta. Porén, quedaron moitas informacións sen unha 

correcta cobertura pola inexistencia da histórica corresponsalía no centro de 

decisións da Comunidade Europea. 

Seguindo con esta política de recuar forzada polas necesidades, o medio público 

tamén vén de anunciar un convenio de dous anos coa RTP, a televisión pública 

portuguesa, para intercambiar e desenvolver conxuntamente producións 

audiovisuais. Como consecuencia dese convenio, un redactor dos servizos 

informativos da Televisión de Galicia comezou a traballar en Porto, coa 

asistencia da RTP, en  para darlle cobertura á televisión e radio públicas de 

Galicia. Trátase dunha medida que parece recuperar a delegación de Porto 

pechada hai varios anos xunto cos outros centros de traballo. 

 

Ausencia negociadora 

O comité Intercentros criticou duramente a falla de diálogo da empresa cos 

traballadores no peche das delegacións o 30N e, sobre todo, as desafortunadas 

formas para aplicala, coa contratación de gardas xurados para impedir o acceso 

ao seu posto aos traballadores afectados, segundo fontes sindicais. O comité 

anunciou daquela que defendería os dereitos dos despedidos e denunciaría as 

carencias sobre o servizo público esencial que a medida producise. 

A CRTVG non negociou nunca coa representación sindical a estrutura das 

delegacións, que só teñen unhas poucas prazas neses destinos aprobadas polo 

Consello de Administración, xa que o resto se corresponde con persoal 

indefinido como consecuencia da cesión ilegal ditaminada pola xustiza e o resto 

dos e das profesionais con praza fixa no centro de Traballo de San Marcos están 

desprazados/as nesas delegacións a través dunha mobilidade xeográfica 
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voluntaria temporal baixo a figura de adscrición provisional amparada no marco 

do anterior convenio colectivo, que remitía ao artigo correspondente do Estatuto 

dos Traballadores/as na materia, xa que o actual convenio en vigor obriga á 

existencia de prazas vacantes no destino para a cobertura de calquera adscrición 

provisional. Igualmente, debido á ausencia negociadora, o texto do actual 

convenio colectivo adía no seu articulado a unha negociación posterior para a 

celebración dun lexítimo concurso de traslados que poña en orde a situación. A 

demora da CRTVG en negociar tanto a estrutura das delegacións como o novo 

modelo de clasificación profesional, ao que está obrigada tanto por convenio 

colectivo como polo estatuto, impide a correcta xestión dos recursos propios e 

humanos para unha máis eficiente prestación da súa encomenda de servizo 

público esencial. 

 

Por todo o exposto as deputadas asinantes facemos as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en Comisión : 

Ten pensado reabrir máis delegacións? 

Por que non negocia coa representación sindical a estrutura das delegacións e o 

novo modelo de clasificación profesional? 

 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

Paula Vázquez Verao 

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

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 14/03/2017 10:35:33 

 
Paula Vázquez Verao na data 14/03/2017 10:35:41 
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Á Mesa do Parlamento 
 

Raquel Arias Rodríguez, Jacobo Moreira Ferro, María Antón Vilasánchez, Silvestre 
José Balseiros Guinarte, Moisés Rodríguez Pérez,Guadalupe Murillo Solís e Aurelio 
Nuñez Centeno,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

O director da CRTVG na súa primeira comparecencia durante a presente lexislatura 
fixo referencia a que os medios públicos están obrigados a facer fronte á innovación e, 
en alusión directa á TVG,  indicaba que estaba a traballar na idea de adaptarse a un 
consumo audiovisual a través de fórmulas alternativas.  

A ninguén se lle escapa que a innovación non só se está a dar nos medios de 
comunicación que ofrecen contidos senón nos hábitos do público, que está a escoller 
entre diversas maneiras novas de ser informados ou entreterse.  

Un xestor dun medio de comunicación que non se decate deste cambio corre o risco de 
quedar fóra do mercado, pero se ese medio é público, como é o caso da CRTVG, pode 
quedar cada vez máis desconectado e perder a esencia da súa utilidade para a 
sociedade. 

En relación con este asunto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte 
pregunta: 

Como e con que produtos ou servizos novos a CRTVG está a adaptarse aos cambios 
na maneira que a audiencia ten de relacionarse cos medios? 

 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Raquel Arias Rodríguez na data 14/03/2017 18:03:24 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 14/03/2017 18:03:41 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 14/03/2017 18:04:02 

 

Silvestre Balseiros Guinarte na data 14/03/2017 18:04:10 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 14/03/2017 18:04:21 

 

María Guadalupe Murillo Solís na data 14/03/2017 18:04:32 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/03/2017 18:05:02 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do 

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

na Comisión da CRTVG, relativa á manipulación da información. 

 

 

O 13 de marzo de 2017, fíxose pública a denuncia do comité de empresa da 

CRTV dun grave caso de manipulación informativa por un traballador da 

CRTVG para que non saísen críticas á Xunta. 

O pasado 6 de marzo no programa ‘Galicia Serán’ da Televisión de Galicia 

emitiron unha noticia “premeditadamente recortada” para eliminar partes que se 

emitiran na edición do mediodía, feito polo cal o redactor desa peza lle pide 

amparo ao Comité de Empresa. 

“Un redactor de longa traxectoria e recoñecido prestixio elaborou unha peza 

informativa sobre o cultivo de ostras en Galicia baseado en entrevistas feitas na 

Universidade de Santiago a un equipo de investigación en acuicultura. Unhas 

entrevistas que non buscou el senón que, neste caso, llas asignaron a primeira 

hora da mañá sen tempo para documentarse sobre o tema do que versaban ditas 

entrevistas. Despois elaborou esta información para o programa Galicia Noticias 

Mediodía". 

Na edición da tarde, Galicia Noticias Serán, esa nova ficou “mutilada”, denuncia 

o comité, “como o mesmo traballador afirma, aínda que mantiveron a súa “voz en 

off”. Con esa manobra, sosteñen, quíxose evitar que os espectadores “puideran 

escoitar a declaración dun técnico que criticaba a actitude do goberno 
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autonómico na cría e cultivo de moluscos en Galicia”. O técnico afirmaba que a 

Xunta está desaparecida na atención a explicaba o por qué en 22 segundos de 

intervención. 

Aliás, e sempre segundo a denuncia do comité, tamén suprimiron o parágrafo 

final da noticia, que dicía:  "Este especialista en cultivo de moluscos afirma que á 

Xunta non lle interesa aumentar a produción destas especies e lembra que nas 

depuradoras galegas predomina o marisco foráneo". 

Este tipo de situacións “danse todos os días na redacción”. Dende o Comité de 

San Marcos esixen que cesen “as prácticas de manipulación e a posta en marcha 

inmediata do Consello de Informativos comprometido na Lei de Medios”. 

É deontoloxicamente intolerable a práctica de modificar o traballo dun redactor 

ou redactora mantendo a súa propia locución, cando iso altere substancialmente o 

contido da información, como ocorreu neste caso. 

Por todo o exposto as deputadas asinantes formulamos as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Pode explicarnos cales foron os criterios para a reedición da información orixinal 

que elaborou o redactor Luís Quintas e se houbo directrices do seu departamento 

ao respecto? 

Cales son os criterios para a reedición de informativos da CRTVG que se están 

empregando nos distintos departamentos? 

Que mecanismos van poñer en marcha para acabar coa práctica 

deontoloxicamente intolerable de modificar o traballo un redactor ou redactora 

mantendo a súa propia locución, cando iso altere substancialmente o contido da 

información como ocorreu neste caso? 
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Cando se van asinar as información con rótulos para poder coñecer a súa autoría, 

así como que se identifique ás persoas encargadas da dirección e da edición dos 

espazos informativos da CRTVG? 

Cando  se porá en marcha o Consello de Informativos demandado dende hai 

tempo pola sociedade, como reflexo das peticións das traballadoras e 

traballadores das redaccións da CRTVG, para acadar uns medios públicos 

plurais, independentes e veraces? 

       

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

Paula Vázquez Verao 

Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/03/2017 09:49:58 

 
Paula Vázquez Verao na data 15/03/2017 09:50:07 
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da 

RTVG 
 

A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo 

público democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a 

promoción da nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro 

nos últimos anos, con graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e 

social. 

 

O Comité de Empresa de CRTVG denunciou recentemente que o pasado 6 

de marzo no programa ‘Galicia Serán’ da Televisión de Galicia emitiron 

unha noticia “premeditadamente recortada” para eliminar partes que se 

emitiran na edición do mediodía, feito polo cal o redactor desa peza lle pide 

amparo. A peza informativa elaborada por un redactor de longa traxectoria 

e recoñecido prestixio, trataba sobre o cultivo de ostras en Galicia baseado 

en entrevistas feitas na Universidade de Santiago de Compostela a un 

equipo de investigación en acuicultura.  

 

Na edición da tarde, Galicia Noticias Serán,”esa nova ficou mutilada” 

denuncia o comité, “como o mesmo traballador afirma, aínda que 

mantiveron a súa “voz en off”. Con esa manobra, sosteñen, quíxose evitar 

que os espectadores “puideran escoitar a declaración dun técnico que 

criticaba a actitude do goberno autonómico na cría e cultivo de moluscos 

en Galicia”.  

 

Segundo a denuncia do comité, tamén suprimiron o parágrafo final da 

noticia, que dicía:  "Este especialista en cultivo de moluscos afirma que á 

Xunta de Galicia non lle interesa aumentar a produción destas especies e 

lembra que nas depuradoras galegas predomina o marisco foráneo". 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a CRTVG sobre a denuncia presentada polo 

Comité de Empresa acerca do retallo efectuado na nova descrita na 

exposición de motivos? 

2. Por que se realizou dito retallo da peza informativa? 

3. Por que non considerou a CRTVG interesante a opinión dun experto 

en acuicultura a respecto das políticas do Goberno galego en materia 

de acuicultura? 

4. Ten previsto a CRTVG emitir de novo a peza informativa completa? 

5. Que medidas ten previsto poñer en marcha para o mantemento do 

pluralismo ideolóxico e social na compañía de radiotelevisión pública 

galega? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/03/2017 12:32:06 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 15/03/2017 12:32:12 
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1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS
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