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ı 21749 (10/POC-003474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as diferenzas salariais entre os distintos corpos policiais do Estado e a intención do Goberno
galego de demandarlle ao Goberno do Estado a progresiva equiparación salarial entre policías na-
cionais e gardas civís e outros corpos policiais 72096

ı 21782 (10/POC-003475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero 72098

ı 21783 (10/POC-003476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero 72102

ı 21784 (10/POC-003477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero 72106

ı 21797 (10/POC-003478)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis
Sobre os beneficios que ten experimentado o monte galego tras a entrada en vigor da Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia, e da súa normativa de desenvolvemento 72110

ı 21800 (10/POC-003479)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das in-
fraestruturas de telecomunicacións de Galicia 72113
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ı 21811 (10/POC-003480)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os resultados  que se agarda que acheguen os centros singulares de investigación e agrupa-
cións estratéxicas tanto á Universidade galega como á sociedade en xeral 72115

ı 21813 (10/POC-003481)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o balance do calendario de feiras do libro de Galicia no ano 2017 e o balance da presenza de
Galicia nas que se celebran a nivel internacional 72118

ı 21815 (10/POC-003482)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os piares nos que fundamenta o Goberno galego verbo das políticas de apoio á literatura
galega 72120

ı 21817 (10/POC-003483)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que está a promover a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria orientadas a apoiar o coñecemento e valoración social das figuras ou fitos relacionados
coa cultura galega que se conmemoran nestes anos 72122

ı 21819 (10/POC-003484)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a política da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de fo-
mento e dinamización da lectura 72124

ı 21821 (10/POC-003485)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións derivadas da recente aprobación da Lei de actuacións de apoio ao crecemento
económico e reforzo do gasto social no que se refire ás intervencións en infraestruturas educativas

72126
ı 21823 (10/POC-003486)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos que se desenvolveron en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do de-
nominado superávit de responsabilidades 72128

ı 21825 (10/POC-003487)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis

X lexislatura. Número 237. 11 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

72069



Sobre a valoración do Goberno galego sobre a situación de escolas unitarias e unidades no ensino
galego na última década 72130

ı 21827 (10/POC-003488)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas

72132
ı 21829 (10/POC-003489)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego desenvoltos
no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos 72134

ı 21831 (10/POC-003490)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o número de convenios de colaboración asinados para o curso escolar 2017/2018 con insti-
tucións de iniciativa social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado
con necesidades educativas especiais 72136

ı 21833 (10/POC-003491)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os avances efectuados pola Xunta de Galicia no proceso de estudo, fixación e emprego da
toponimia propia de Galicia 72138

ı 21835 (10/POC-003492)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre o grao de execución no ano 2017 do Plan de dinami-
zación da lingua galega no tecido económico 2016-2020 72140

ı 21837 (10/POC-003493)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o impacto da posta en marcha da Estratexia galega de convivencia escolar (Educonvives)
2015-2010 72142

ı 21839 (10/POC-003494)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das medidas articuladas nos últimos anos para o
fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia 72144

ı 21841 (10/POC-003495)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
Estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (E-Dixgal) 72146

ı 21843 (10/POC-003496)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás estacións intermodais e as datas previstas
para a súa realización 72148

ı 21846 (10/POC-003497)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o número de persoas xubiladas de Venezuela ás que se lles negou a renda de integración
social 72150

ı 21847 (10/POC-003498)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto dos proxectos expositivos promovidos polos centros
museísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no ano 2017 72154

ı 21849 (10/POC-003499)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance da primeira edición de Conecta Fiction 72156

ı 21851 (10/POC-003500)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre o funcionamento actual das redes de Agadic e as pers-
pectivas de futuro 72158

ı 21853 (10/POC-003501)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a elaboración pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Estratexia
da cultura de Galicia 2021 72160

ı 21855 (10/POC-003502)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas
en vehículos de turismo de Galicia 72162

ı 21856 (10/POC-003503)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da Xunta de Galicia

72164
ı 21858 (10/POC-003504)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as previsións no proceso de posible delimitación do Camiño a Fisterra e Muxía 72166

ı 21860 (10/POC-003505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o resultado do estudo e as actuacións previstas para mellorar a seguridade viaria da LU-664,
no tramo da ronda María Emilia Casas Baamonde 72168

ı 21861 (10/POC-003506)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o desenvolvemento no ano 2017 do Programa de limpeza de vertedoiros incontrolados im-
pulsado pola Xunta de Galicia no concello de Monforte de Lemos 72170

ı 21862 (10/POC-003507)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial
agraria de Galicia 72172

ı 21863 (10/POC-003508)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a fase na que se atopa a posta en marcha do Centro de Certificación do Castiñeiro e as pre-
visións do Goberno galego sobre os beneficios que poden derivar da súa posta en funcionamento

72174
ı 21864 (10/POC-003509)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da recente creación da indicación
xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo 72176

ı 21866 (10/POC-003510)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da recente creación da indicación
xeográfica protexida Vaca e Boi de Galicia 72178

ı 21868 (10/POC-003511)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre os programas que desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite

72180
ı 21870 (10/POC-003512)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre os programas que desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite nos
centros de ensino 72182

ı 21872 (10/POC-003513)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para acadar un incremento dos censos de razas autóctonas
galegas 72184

ı 21874 (10/POC-003514)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia verbo das axudas a proxectos de transformación de pro-
dutos agrarios concedidas nos últimos anos 72186

ı 21876 (10/POC-003515)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da posta en servizo da autovía da Costa da Morte
e as previsións para darlle continuidade 72188

ı 21879 (10/POC-003516)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a natureza, os prazos e a dotación orzamentaria das obras da estrada LU-124 no seu tramo
Lindín-Cruz da Cancela 72190

ı 21880 (10/POC-003517)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para apostar pola conexión da AP-9 coa vía ártabra no enlace
da Gándara 72192

ı 21886 (10/POC-003518)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a situación na que se atopa o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San
Cibrao coa A-52 72194

ı 21888 (10/POC-003519)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre o estado no que se atopa a tramitación do contrato para a redacción dos proxectos de cons-
trución do plan de sendas na comarca de Pontevedra, o calendario previsto para o inicio das obras
e o investimento destinado para estes proxectos 72196

ı 21889 (10/POC-003520)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a evolución do tráfico da rede autonómica de estradas e, en particular, das vías de alta capa-
cidade postas en funcionamento nos últimos anos 72198

ı 21891 (10/POC-003521)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre as actuacións que desenvolve a Xunta de Galicia en materia de conservación das estradas,
as súas prioridades de actuación e o balance respecto do Plan de reforzos de firme 72200

ı 21893 (10/POC-003522)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na comarca de Bergantiños no marco do Plan de
sendas de Galicia 72202

ı 21894 (10/POC-003523)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na comarca de Vigo no marco do Plan de sendas
de Galicia 72204

ı 21895 (10/POC-003524)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver no marco do Plan de sendas de Galicia 72206

ı 21897 (10/POC-003525)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución da autovía do Morrazo e as actua-
cións para minimizar a afección ao castro de Montealegre 72208

ı 21900 (10/POC-003526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para cooperar na busca de solucións aos pro-
blemas económicos e laborais da empresa Maderas Iglesias, S. A. 72210
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ı 21903 (10/POC-003527)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a concesión administrativa dun centro deportivo situado na rada arousá pola Autoridade
Portuaria de Vilagarcía 72212

ı 21906 (10/POC-003528)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado que ten posto en marcha a Xunta de Galicia que permitan aos
galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método de adquisición de
competencias transversais 72215

ı 21913 (10/POC-003529)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación coas medidas de bonificación do prezo de
venda e da adxudicación en dereito de superficie no parque empresarial das Gándaras, en Lugo

72217
ı 21915 (10/POC-003530)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia sobre as actuacións realizadas e axudas concedidas en
materia de vivenda 72219

ı 21917 (10/POC-003531)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto
Galego da Vivenda e Solo no núcleo vello de Betanzos 72221

ı 21924 (10/POC-003532)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do programa Bono Alugueiro Social desde a súa posta
en marcha 72223

ı 21929 (10/POC-003533)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre as liñas do Plan de vivenda que a Xunta de Galicia levará a cabo para desenvolver o programa
marco do Ministerio de Fomento 72225

ı 21932 (10/POC-003534)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para corrixir os prezos da actual licitación dos servizos de
vixilancia e seguridade nos edificios administrativos autonómicos 72227

ı 21938 (10/POC-003535)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a realización, por parte da Xunta de Galicia, de obras de accesibilidade no CEIP Emilia Pardo
Bazán na cidade da Coruña 72229

ı 21939 (10/POC-003536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias da unificación da ensinanza secundaria no IES do Ribeiro e o CPI Tomás de
Lemos, tanto para o profesorado como para o alumnado 72233

ı 21940 (10/POC-003537)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o estado das escavacións arqueolóxicas do Castro O Castelón de Castañoso, na Fonsagrada,
a información obtida dos traballos e as medidas que prevé adoptar a Xunta de Galicia para a súa
conservación, posta en valor e divulgación 72237

ı 21941 (10/POC-003538)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para poñer en marcha o Plan director
para o mosteiro de Sta. Catalina de Montefaro (concello de Ares) e iniciar así a súa recuperación
pública 72240

ı 21942 (10/POC-003539)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para poñer en valor o castelo de
Ameixenda, en colaboración co Concello de Cee, e garantir o cumprimento das visitas públicas con-
templadas na normativa BIC 72243

ı 21943 (10/POC-003540)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para atender as demandas educa-
tivas reclamadas polas ANPA dos colexios de Vilagarcía 72246

ı 21944 (10/POC-003541)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a consolidación,
conservación e accesibilidade da torre de Sande, en Cartelle, así como para avaliar a oportunidade
de realizar traballos de restauración e valorización deste ben 72256

ı 21945 (10/POC-003542)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a propiedade e posesión das estatuas  de Abrahan/Xeremías e Isaac/Ezequiel, realizadas polo
Mestre Mateo, e a súa declaración como bens de interese cultural 72260

ı 21946 (10/POC-003543)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as consecuencias que teñen as obras de ampliación do CEIP Alfonso Daniel R. Castelao de
Vigo (no barrio de Navia) na actividade lectiva do centro e na seguridade e hixiene do profesorado
e do alumnado 72264

ı 21947 (10/POC-003544)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a desaparición do programa de integración social e normalización lingüística Modelo Burela,
no IES Perdouro, e as actuacións da Xunta de Galicia en relación con este e outros programas simi-
lares 72268

ı 21949 (10/POC-003545)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os motivos polos que o Arquivo Histórico Provincial de Ourense só abre ao público en horario
de mañá desde o pasado 9 de outubro de 2017 e as consecuencias deste novo horario 72272

ı 21950 (10/POC-003546)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación do sector editorial en galego, os motivos polos
que non se leva desenvolvido o Plan do libro previsto na Lei do libro e da lectura de Galicia e as
medidas que ten previsto adoptar para pular pola edición en galego 72276

ı 21951 (10/POC-003547)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posible modificación das condicións laborais que rexen actualmente na Formación Profe-
sional Dual e nos contratos de formación e aprendizaxe, e a postura da Xunta de Galicia en relación
co contido desa posible modificación 72281

ı 21952 (10/POC-003548)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación do sector audiovisual en galego, os datos relativos ao número de espectadores
nas salas de cine e as proxeccións realizadas, así como a implementación neste sector do Plan xeral
de normalización lingüística 72285

ı 21953 (10/POC-003549)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia levou ou vai levar a cabo en relación coas actividades
lesivas cara ao patrimonio do casco vello da cidade de Ourense para a canalización dos servizos de
gas e electricidade 72289

ı 21954 (10/POC-003550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as pinturas mural ao fresco situadas nas igrexas parroquiais de Labrada e dos Vilares, no
concello de Guitiriz, e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a súa conservación

72293
ı 21955 (10/POC-003551)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a extinción  da titulación  de Enxeñería Xeomática e Topografía impartida no Campus Terra
de Lugo 72296

ı 21956 (10/POC-003552)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance dos traballos realizados pola Comisión asesora de publicidade non sexista desde
a súa posta en marcha en novembro de 2014 72300

ı 21962 (10/POC-003553)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Casal Vidal, Francisco
Sobre o sector das industrias extractivas, enerxía, auga e residuos e os datos publicados na Esta-
tística de Multilocalización Empresarial 72302

ı 21964 (10/POC-003554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 5 máis
Sobre o reinicio da explotación da mina de San Rafael  en Touro-O Pino e a necesidade de restau-
ración dos danos ocasionados na anterior explotación 72305

ı 21965 (10/POC-003555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía e a participación nel do Instituto Enerxético de
Galicia 72308
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ı 21967 (10/POC-003556)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da exclusión de Galicia na Rede Básica da Rede Tran-
seuropea de Transportes para o período 2021-2027 e as xestións realizadas e pendentes de realizar
para defender a inclusión de Galicia na dita rede 72313

ı 21972 (10/POC-003557)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia sobre a actividade e a situación de Elnosa 72317

ı 21974 (10/POC-003558)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os estudos de impacto realizados por Augas de Galicia acerca do transvasamento do río Ver-
dugo ao encoro de Eiras e a posición do Goberno galego en relación coa vía de emerxencia do pro-
xecto e o estudo de alternativas a el, así como a procura de medidas en relación cos problemas de
abastecemento na demarcación hidrográfica Galicia Costa 72322

ı 21976 (10/POC-003559)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o sistema de abastecemento de auga que utiliza a empresa Elnosa, o lugar onde capta a auga
e a autorización para realizar a dita captación, así como a valoración do Goberno galego acerca do
incremento previsto deste consumo 72325

ı 21978 (10/POC-003560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento da Xunta de Galcia da existencia de contaminación por lindano no concello
do Porriño ou noutros concellos, os estudos realizados e as medidas adoptadas para a desconta-
minación e prevención, e se se prevé realizar novos estudos e actuacións 72329

ı 21980 (10/POC-003561)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do estado do parque de Castiñeiras, situado nos con-
cellos de Marín e Vilaboa, o cumprimento do convenio asinado e as posibles actuacións para a re-
cuperación do dito parque 72333

ı 21997 (10/POC-003562)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia do estado das negociacións para a venda do Centro
Gallego de Buenos Aires e as propostas e medidas por parte da Xunta para garantir a titularidade ga-
lega do patrimonio cultural que se atopa no Centro e a súa protección e posta en valor 72337
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ı 21998 (10/POC-003563)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación na que se atopan os xulgados especiais
de cláusulas chan e as medidas que ten previsto adoptar para facer fronte á carga de traballo que
teñen 72340

ı 22001 (10/POC-003564)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da denuncia presentada en relación co espectáculo taurino que tivo
lugar en Moraña o 3 de setembro de 2017 e as consecuencias previstas pola Xunta en relación con
eses feitos 72343

ı 22006 (10/POC-003565)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as liñas de traballo, os obxectivos, o horizonte temporal co que se traballa e as accións que
integrarán a Estratexia da Cultura de Galicia 2021 72346

ı 22014 (10/POC-003566)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do procedemento seguido pola Alcaldía de Pontece-
sures respecto da petición de retirada dun símbolo da ditadura franquista dun espazo público mu-
nicipal e as medidas que ten previsto adoptar para garantir o cumprimento da Lei 52/2007 72349

ı 22018 (10/POC-003567)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a aplicación real do Código de Boas Prácticas Bancarias e os datos relativos á súa aplicación

72353
ı 22020 (10/POC-003568)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a participación da Xunta de Galicia no financiamento dun evento deportivo no que a contía
do premio é máis baixa na categoría feminina ca na masculina 72357
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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 9 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 21749 (10/POC-003474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as diferenzas salariais entre os distintos corpos policiais do Estado e a intención do Goberno
galego de demandarlle ao Goberno do Estado a progresiva equiparación salarial entre policías na-
cionais e gardas civís e outros corpos policiais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 21782 (10/POC-003475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 21783 (10/POC-003476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21784 (10/POC-003477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a necesidade de aplicar nos ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de
adecuación de espazos con perspectiva de xénero
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21797 (10/POC-003478)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis
Sobre os beneficios que ten experimentado o monte galego tras a entrada en vigor da Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia, e da súa normativa de desenvolvemento
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 21800 (10/POC-003479)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das in-
fraestruturas de telecomunicacións de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 21811 (10/POC-003480)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os resultados  que se agarda que acheguen os centros singulares de investigación e agrupa-
cións estratéxicas tanto á Universidade galega como á sociedade en xeral
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21813 (10/POC-003481)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o balance do calendario de feiras do libro de Galicia no ano 2017 e o balance da presenza de
Galicia nas que se celebran a nivel internacional
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21815 (10/POC-003482)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os piares nos que fundamenta o Goberno galego verbo das políticas de apoio á literatura
galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21817 (10/POC-003483)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que está a promover a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria orientadas a apoiar o coñecemento e valoración social das figuras ou fitos relacionados
coa cultura galega que se conmemoran nestes anos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21819 (10/POC-003484)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a política da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de fo-
mento e dinamización da lectura
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21821 (10/POC-003485)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
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Sobre as actuacións derivadas da recente aprobación da Lei de actuacións de apoio ao crecemento
económico e reforzo do gasto social no que se refire ás intervencións en infraestruturas educativas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21823 (10/POC-003486)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos que se desenvolveron en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do de-
nominado superávit de responsabilidades
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21825 (10/POC-003487)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre a situación de escolas unitarias e unidades no ensino
galego na última década
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21827 (10/POC-003488)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21829 (10/POC-003489)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego desenvoltos
no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21831 (10/POC-003490)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o número de convenios de colaboración asinados para o curso escolar 2017/2018 con insti-
tucións de iniciativa social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado
con necesidades educativas especiais
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21833 (10/POC-003491)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os avances efectuados pola Xunta de Galicia no proceso de estudo, fixación e emprego da
toponimia propia de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 21835 (10/POC-003492)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre o grao de execución no ano 2017 do Plan de dinami-
zación da lingua galega no tecido económico 2016-2020
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21837 (10/POC-003493)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o impacto da posta en marcha da Estratexia galega de convivencia escolar (Educonvives)
2015-2010
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21839 (10/POC-003494)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das medidas articuladas nos últimos anos para o
fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21841 (10/POC-003495)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
Estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (E-Dixgal)
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21843 (10/POC-003496)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás estacións intermodais e as datas previstas
para a súa realización
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21846 (10/POC-003497)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o número de persoas xubiladas de Venezuela ás que se lles negou a renda de integración social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 21847 (10/POC-003498)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto dos proxectos expositivos promovidos polos centros
museísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no ano 2017
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 21849 (10/POC-003499)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance da primeira edición de Conecta Fiction
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21851 (10/POC-003500)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre o funcionamento actual das redes de Agadic e as pers-
pectivas de futuro
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21853 (10/POC-003501)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a elaboración pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Estratexia
da cultura de Galicia 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21855 (10/POC-003502)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas
en vehículos de turismo de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21856 (10/POC-003503)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da Xunta de Ga-
licia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21858 (10/POC-003504)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as previsións no proceso de posible delimitación do Camiño a Fisterra e Muxía
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21860 (10/POC-003505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o resultado do estudo e as actuacións previstas para mellorar a seguridade viaria da LU-664,
no tramo da ronda María Emilia Casas Baamonde
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 21861 (10/POC-003506)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o desenvolvemento no ano 2017 do Programa de limpeza de vertedoiros incontrolados im-
pulsado pola Xunta de Galicia no concello de Monforte de Lemos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21862 (10/POC-003507)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial
agraria de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21863 (10/POC-003508)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a fase na que se atopa a posta en marcha do Centro de Certificación do Castiñeiro e as pre-
visións do Goberno galego sobre os beneficios que poden derivar da súa posta en funcionamento

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21864 (10/POC-003509)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da recente creación da indicación
xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21866 (10/POC-003510)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da recente creación da indicación
xeográfica protexida Vaca e Boi de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21868 (10/POC-003511)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre os programas que desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21870 (10/POC-003512)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis

X lexislatura. Número 237. 11 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

72086



Sobre os programas que desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite nos
centros de ensino
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21872 (10/POC-003513)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para acadar un incremento dos censos de razas autóctonas
galegas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21874 (10/POC-003514)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia verbo das axudas a proxectos de transformación de pro-
dutos agrarios concedidas nos últimos anos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 21876 (10/POC-003515)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da posta en servizo da autovía da Costa da Morte
e as previsións para darlle continuidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21879 (10/POC-003516)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a natureza, os prazos e a dotación orzamentaria das obras da estrada LU-124 no seu tramo
Lindín-Cruz da Cancela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21880 (10/POC-003517)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para apostar pola conexión da AP-9 coa vía ártabra no enlace
da Gándara
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21886 (10/POC-003518)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a situación na que se atopa o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San
Cibrao coa A-52
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 21888 (10/POC-003519)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
Sobre o estado no que se atopa a tramitación do contrato para a redacción dos proxectos de cons-
trución do plan de sendas na comarca de Pontevedra, o calendario previsto para o inicio das obras
e o investimento destinado para estes proxectos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21889 (10/POC-003520)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a evolución do tráfico da rede autonómica de estradas e, en particular, das vías de alta capa-
cidade postas en funcionamento nos últimos anos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21891 (10/POC-003521)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre as actuacións que desenvolve a Xunta de Galicia en materia de conservación das estradas,
as súas prioridades de actuación e o balance respecto do Plan de reforzos de firme
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21893 (10/POC-003522)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na comarca de Bergantiños no marco do Plan de
sendas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21894 (10/POC-003523)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na comarca de Vigo no marco do Plan de sendas
de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21895 (10/POC-003524)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver no marco do Plan de sendas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21897 (10/POC-003525)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución da autovía do Morrazo e as actua-
cións para minimizar a afección ao castro de Montealegre
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21900 (10/POC-003526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para cooperar na busca de solucións aos pro-
blemas económicos e laborais da empresa Maderas Iglesias, S. A.
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 21903 (10/POC-003527)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a concesión administrativa dun centro deportivo situado na rada arousá pola Autoridade
Portuaria de Vilagarcía
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 21906 (10/POC-003528)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado que ten posto en marcha a Xunta de Galicia que permitan aos
galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método de adquisición de
competencias transversais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 21913 (10/POC-003529)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación coas medidas de bonificación do prezo de
venda e da adxudicación en dereito de superficie no parque empresarial das Gándaras, en Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21915 (10/POC-003530)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia sobre as actuacións realizadas e axudas concedidas en
materia de vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21917 (10/POC-003531)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto
Galego da Vivenda e Solo no núcleo vello de Betanzos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 21924 (10/POC-003532)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do programa Bono Alugueiro Social desde a súa posta
en marcha
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21929 (10/POC-003533)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre as liñas do Plan de vivenda que a Xunta de Galicia levará a cabo para desenvolver o programa
marco do Ministerio de Fomento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21932 (10/POC-003534)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para corrixir os prezos da actual licitación dos servizos de
vixilancia e seguridade nos edificios administrativos autonómicos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 21938 (10/POC-003535)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a realización, por parte da Xunta de Galicia, de obras de accesibilidade no CEIP Emilia Pardo
Bazán na cidade da Coruña
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21939 (10/POC-003536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias da unificación da ensinanza secundaria no IES do Ribeiro e o CPI Tomás de
Lemos, tanto para o profesorado como para o alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21940 (10/POC-003537)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o estado das escavacións arqueolóxicas do Castro O Castelón de Castañoso, na Fonsagrada,
a información obtida dos traballos e as medidas que prevé adoptar a Xunta de Galicia para a súa
conservación, posta en valor e divulgación
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21941 (10/POC-003538)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para poñer en marcha o Plan director
para o mosteiro de Sta. Catalina de Montefaro (concello de Ares) e iniciar así a súa recuperación
pública
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21942 (10/POC-003539)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para poñer en valor o castelo de
Ameixenda, en colaboración co Concello de Cee, e garantir o cumprimento das visitas públicas con-
templadas na normativa BIC
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21943 (10/POC-003540)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para atender as demandas educa-
tivas reclamadas polas ANPA dos colexios de Vilagarcía
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21944 (10/POC-003541)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a consolidación,
conservación e accesibilidade da torre de Sande, en Cartelle, así como para avaliar a oportunidade
de realizar traballos de restauración e valorización deste ben
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21945 (10/POC-003542)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a propiedade e posesión das estatuas  de Abrahan/Xeremías e Isaac/Ezequiel, realizadas polo
Mestre Mateo, e a súa declaración como bens de interese cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21946 (10/POC-003543)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as consecuencias que teñen as obras de ampliación do CEIP Alfonso Daniel R. Castelao de
Vigo (no barrio de Navia) na actividade lectiva do centro e na seguridade e hixiene do profesorado
e do alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21947 (10/POC-003544)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre a desaparición do programa de integración social e normalización lingüística Modelo Burela,
no IES Perdouro, e as actuacións da Xunta de Galicia en relación con este e outros programas simi-
lares
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21949 (10/POC-003545)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os motivos polos que o Arquivo Histórico Provincial de Ourense só abre ao público en horario
de mañá desde o pasado 9 de outubro de 2017 e as consecuencias deste novo horario
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21950 (10/POC-003546)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación do sector editorial en galego, os motivos polos
que non se leva desenvolvido o Plan do libro previsto na Lei do libro e da lectura de Galicia e as
medidas que ten previsto adoptar para pular pola edición en galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21951 (10/POC-003547)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posible modificación das condicións laborais que rexen actualmente na Formación Profe-
sional Dual e nos contratos de formación e aprendizaxe, e a postura da Xunta de Galicia en relación
co contido desa posible modificación
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21952 (10/POC-003548)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación do sector audiovisual en galego, os datos relativos ao número de espectadores
nas salas de cine e as proxeccións realizadas, así como a implementación neste sector do Plan xeral
de normalización lingüística
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21953 (10/POC-003549)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia levou ou vai levar a cabo en relación coas actividades
lesivas cara ao patrimonio do casco vello da cidade de Ourense para a canalización dos servizos de
gas e electricidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21954 (10/POC-003550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as pinturas mural ao fresco situadas nas igrexas parroquiais de Labrada e dos Vilares, no
concello de Guitiriz, e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a súa conservación
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21955 (10/POC-003551)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a extinción  da titulación  de Enxeñería Xeomática e Topografía impartida no Campus Terra
de Lugo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 21956 (10/POC-003552)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance dos traballos realizados pola Comisión asesora de publicidade non sexista desde
a súa posta en marcha en novembro de 2014
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 21962 (10/POC-003553)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Casal Vidal, Francisco
Sobre o sector das industrias extractivas, enerxía, auga e residuos e os datos publicados na Esta-
tística de Multilocalización Empresarial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 21964 (10/POC-003554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 5 máis
Sobre o reinicio da explotación da mina de San Rafael  en Touro-O Pino e a necesidade de restau-
ración dos danos ocasionados na anterior explotación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 21965 (10/POC-003555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía e a participación nel do Instituto Enerxético de
Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 21967 (10/POC-003556)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da exclusión de Galicia na Rede Básica da Rede Tran-
seuropea de Transportes para o período 2021-2027 e as xestións realizadas e pendentes de realizar
para defender a inclusión de Galicia na dita rede
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 21972 (10/POC-003557)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia sobre a actividade e a situación de Elnosa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21974 (10/POC-003558)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os estudos de impacto realizados por Augas de Galicia acerca do transvasamento do río Ver-
dugo ao encoro de Eiras e a posición do Goberno galego en relación coa vía de emerxencia do pro-
xecto e o estudo de alternativas a el, así como a procura de medidas en relación cos problemas de
abastecemento na demarcación hidrográfica Galicia Costa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21976 (10/POC-003559)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o sistema de abastecemento de auga que utiliza a empresa Elnosa, o lugar onde capta a auga
e a autorización para realizar a dita captación, así como a valoración do Goberno galego acerca do
incremento previsto deste consumo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21978 (10/POC-003560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento da Xunta de Galcia da existencia de contaminación por lindano no concello
do Porriño ou noutros concellos, os estudos realizados e as medidas adoptadas para a desconta-
minación e prevención, e se se prevé realizar novos estudos e actuacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21980 (10/POC-003561)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do estado do parque de Castiñeiras, situado nos con-
cellos de Marín e Vilaboa, o cumprimento do convenio asinado e as posibles actuacións para a re-
cuperación do dito parque
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 21997 (10/POC-003562)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia do estado das negociacións para a venda do
Centro Gallego de Buenos Aires e as propostas e medidas por parte da Xunta para garantir a titu-
laridade galega do patrimonio cultural que se atopa no Centro e a súa protección e posta en valor
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 21998 (10/POC-003563)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación na que se atopan os xulgados especiais
de cláusulas chan e as medidas que ten previsto adoptar para facer fronte á carga de traballo que
teñen
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22001 (10/POC-003564)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da denuncia presentada en relación co espectáculo taurino que tivo
lugar en Moraña o 3 de setembro de 2017 e as consecuencias previstas pola Xunta en relación con
eses feitos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22006 (10/POC-003565)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as liñas de traballo, os obxectivos, o horizonte temporal co que se traballa e as accións que
integrarán a Estratexia da Cultura de Galicia 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22014 (10/POC-003566)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do procedemento seguido pola Alcaldía de Pontece-
sures respecto da petición de retirada dun símbolo da ditadura franquista dun espazo público mu-
nicipal e as medidas que ten previsto adoptar para garantir o cumprimento da Lei 52/2007
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22018 (10/POC-003567)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a aplicación real do Código de Boas Prácticas Bancarias e os datos relativos á súa aplicación
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22020 (10/POC-003568)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a participación da Xunta de Galicia no financiamento dun evento deportivo no que a contía
do premio é máis baixa na categoría feminina ca na masculina
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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. 

 

Galicia é a Comunidade con menor cifra relativa de policías nacionais e 

gardas civís e a que máis funcionarios ten perdido (entre xullo de 2010 

e 2016, un descenso do 8,3 %, que sextuplica a redución de persoal 

xeral en toda España nese mesmo período, o 1,4 %). Perda semellante 

existe en soldos e salarios.  

A referencia á crise económica sérvelle ao Goberno galego para 

xustificar a redución e conxelación dos soldos e salarios dos 

funcionarios públicos e traballadores. A crise chegou para se quedar 

como argumento totalizador fronte ás pretensións de mellora dos soldos 

e salarios, pese ás declaracións do Goberno destacando a recuperación 

económica. A diferencia salarial entre as Policías do Estado Español 

constitúe unha evidente incoherencia e está distanciada claramente das 

retribucións dos Mossos d'Esquadra, da Policía Foral e da Ertzaintza, 

ademais da conxelación salarial dende 2010. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Cales son os motivos polos que o Goberno galego se ampara na 

crise como argumento totalizador fronte ás pretensións de mellora 

dos soldos e salarios das policías? 

2. Comparte o Goberno da diferencia salarial entre as Policías do 

Estado Español? 

3. Comparte o Goberno as reivindicacións dos policías nacionais e 

dos gardas civís? 
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4. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado a 

progresiva equiparación salarial dos policías nacionais e gardas 

civís con outros corpos policiais, de tal forma que no ano 2020 se 

acade a equiparación total? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  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 22/12/2017 10:33:13 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/12/2017 10:33:18 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/12/2017 10:33:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Concepción 

Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Existe unha imaxe común en moitos dos patios de recreo dos espazos 

escolares de Galicia. 

 

Eles xogando a fútbol na pista, que ocupa o espazo máis grande e case 

sempre o centro. Elas na periferia xogando ás chapas, ás palmas, ao 

pilla pilla, á comba, bailando ou paseando. A radiografía dos patios 

escolares é claramente machista: os nenos soen ocupar a parte central 

do mesmo, no que se dá protagonismo ao fútbol, como actividade 

estrela, mentres que nas beiras e recantos é frecuente que estean as 

nenas.  

 

O resultado é que eles dominan o espazo coas únicas excepcións 

daqueles aos que non lles gusta este deporte e as (poucas) nenas que o 

practican nos recreos. 

 

Sobre esta realidade levan tempo chamando a atención colectivos de 

urbanistas con perspectiva de xénero, que desde fai algúns anos fan un 

traballo conxunto con colexios e institucións para darlle a volta á 

disposición do patio.  

 

Cuestión que pon de manifesto que o urbanismo non é nin neutro nin 

casual, reproduce as desigualdades e, no caso dos patios, está limitado 

pola normativa dos colexios. Ó final o que se dá é unha clara  xerarquía 

de sexo e idade. Dominan os nenos e os máis maiores sobre os 

pequenos. 
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De feito o informe “Los patios de las escuelas: espacios de 

oportunidades educativas” calcula que o alumnado pasa unhas 525 

horas ao ano neste espazo. Conclúe como é un reflexo das normas 

sociais, ao mesmo tempo que as reproduce e as alimenta. Nos di cal é o 

noso papel, o noso rol e os nosos límites. Por iso un patio máis 

equitativo debe dar lugar á diversidade non só permitindo outras 

opcións, senón ofrecéndoas.  

 

Existindo experiencias xa desenroladas no ámbito español, se constata 

que as inversións son mínimas, moitas veces resoltas cun simple 

repintado dos chans, novos firmes, inclusión de pequenos equipamentos 

deportivos ou de mobiliario urbano, e todo dentro dun novo plan de 

xestión do uso coordinado coa comunidade educativa (alumnado, 

profesorado e familias). 

 

O Parlamento de Galicia aprobou este ano en comisión unha iniciativa 

para impulsar a obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas as 

fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a participación, a 

planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento. 

 

Por ser, o ámbito escolar, un dos que primeiramente inflúe na 

formación dos nenos e nenas,  por ser o espazo idóneo para mellorar as 

relacións interxénero, interxeneracionais e interculturais dende a 

infancia, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Tendo sido aprobado no ano 2017 en Comisión parlamentaria o 

impulso da obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas 

as fases do proceso urbanístico, e en coherencia co I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020, entende este Goberno a necesidade de aplicar nos 

ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de 

adecuación de espazos con perspectiva de xénero? 

 

2. Considera que é o patio dos espazos escolares o lugar onde se 

pode traballar de forma máis efectiva e dende a coeducación, a 

igualdade e a mellora das relacións interxénero, 

interxeneracionais e interculturais? 
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3. Ten realizado este Goberno, e neste senso, algún tipo de acción 

de cara a favorecer que os patios dos centros escolares sexan eses 

espazos idóneos para a mellora deste tipo de relacións? 

 

4. Comparte a idea de que a formación en igualdade na aula ten que 

ir da man da súa aplicación práctica na xestión dos espazos,  usos 

e promoción da mellora das relacións entre nenos e nenas, así 

como entre diferentes xeracións e culturas? 

 

5. Tendo en conta que as obras necesarias de adecuación dos patios 

dos centros escolares galegos, se estiman en xeral de pouca 

envergadura, sendo necesario en moitos casos a simple redacción 

dun plan de xestión do uso deses espazos, apoiaría este Goberno 

a redacción, posta en marcha e financiación dun Plan de 

adecuación dos patios dos centros educativos para conseguir eses 

espazos de relación coeducativos? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Raúl Fernández Fernández 

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

   

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 22/12/2017 13:49:05 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/12/2017 13:49:19 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/12/2017 13:49:23 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/12/2017 13:49:28 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 22/12/2017 13:49:31 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/12/2017 13:49:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 22/12/2017 13:49:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Concepción 

Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Existe unha imaxe común en moitos dos patios de recreo dos espazos 

escolares de Galicia. 

 

Eles xogando a fútbol na pista, que ocupa o espazo máis grande e case 

sempre o centro. Elas na periferia xogando ás chapas, ás palmas, ao 

pilla pilla, á comba, bailando ou paseando. A radiografía dos patios 

escolares é claramente machista: os nenos soen ocupar a parte central 

do mesmo, no que se dá protagonismo ao fútbol, como actividade 

estrela, mentres que nas beiras e recantos é frecuente que estean as 

nenas.  

 

O resultado é que eles dominan o espazo coas únicas excepcións 

daqueles aos que non lles gusta este deporte e as (poucas) nenas que o 

practican nos recreos. 

 

Sobre esta realidade levan tempo chamando a atención colectivos de 

urbanistas con perspectiva de xénero, que desde fai algúns anos fan un 

traballo conxunto con colexios e institucións para darlle a volta á 

disposición do patio.  

 

Cuestión que pon de manifesto que o urbanismo non é nin neutro nin 

casual, reproduce as desigualdades e, no caso dos patios, está limitado 

pola normativa dos colexios. Ó final o que se dá é unha clara  xerarquía 

de sexo e idade. Dominan os nenos e os máis maiores sobre os 

pequenos. 
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De feito o informe “Los patios de las escuelas: espacios de 

oportunidades educativas” calcula que o alumnado pasa unhas 525 

horas ao ano neste espazo. Conclúe como é un reflexo das normas 

sociais, ao mesmo tempo que as reproduce e as alimenta. Nos di cal é o 

noso papel, o noso rol e os nosos límites. Por iso un patio máis 

equitativo debe dar lugar á diversidade non só permitindo outras 

opcións, senón ofrecéndoas.  

 

Existindo experiencias xa desenroladas no ámbito español, se constata 

que as inversións son mínimas, moitas veces resoltas cun simple 

repintado dos chans, novos firmes, inclusión de pequenos equipamentos 

deportivos ou de mobiliario urbano, e todo dentro dun novo plan de 

xestión do uso coordinado coa comunidade educativa (alumnado, 

profesorado e familias). 

 

O Parlamento de Galicia aprobou este ano en comisión unha iniciativa 

para impulsar a obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas as 

fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a participación, a 

planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento. 

 

Por ser, o ámbito escolar, un dos que primeiramente inflúe na 

formación dos nenos e nenas,  por ser o espazo idóneo para mellorar as 

relacións interxénero, interxeneracionais e interculturais dende a 

infancia, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Tendo sido aprobado no ano 2017 en Comisión parlamentaria o 

impulso da obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas 

as fases do proceso urbanístico, e en coherencia co I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020, entende este Goberno a necesidade de aplicar nos 

ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de 

adecuación de espazos con perspectiva de xénero? 

 

2. Considera que é o patio dos espazos escolares o lugar onde se 

pode traballar de forma máis efectiva e dende a coeducación, a 

igualdade e a mellora das relacións interxénero, 

interxeneracionais e interculturais? 

72103



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 

 

3. Ten realizado este Goberno, e neste senso, algún tipo de acción 

de cara a favorecer que os patios dos centros escolares sexan eses 

espazos idóneos para a mellora deste tipo de relacións? 

 

4. Comparte a idea de que a formación en igualdade na aula ten que 

ir da man da súa aplicación práctica na xestión dos espazos,  usos 

e promoción da mellora das relacións entre nenos e nenas, así 

como entre diferentes xeracións e culturas? 

 

5. Tendo en conta que as obras necesarias de adecuación dos patios 

dos centros escolares galegos, se estiman en xeral de pouca 

envergadura, sendo necesario en moitos casos a simple redacción 

dun plan de xestión do uso deses espazos, apoiaría este Goberno 

a redacción, posta en marcha e financiación dun Plan de 

adecuación dos patios dos centros educativos para conseguir eses 

espazos de relación coeducativos? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Raúl Fernández Fernández 

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

   

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 22/12/2017 13:49:55 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/12/2017 13:50:01 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/12/2017 13:50:06 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/12/2017 13:50:44 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 22/12/2017 13:50:48 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/12/2017 13:50:53 

 
Raúl Fernández Fernández na data 22/12/2017 13:50:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Concepción 

Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Existe unha imaxe común en moitos dos patios de recreo dos espazos 

escolares de Galicia. 

 

Eles xogando a fútbol na pista, que ocupa o espazo máis grande e case 

sempre o centro. Elas na periferia xogando ás chapas, ás palmas, ao 

pilla pilla, á comba, bailando ou paseando. A radiografía dos patios 

escolares é claramente machista: os nenos soen ocupar a parte central 

do mesmo, no que se dá protagonismo ao fútbol, como actividade 

estrela, mentres que nas beiras e recantos é frecuente que estean as 

nenas.  

 

O resultado é que eles dominan o espazo coas únicas excepcións 

daqueles aos que non lles gusta este deporte e as (poucas) nenas que o 

practican nos recreos. 

 

Sobre esta realidade levan tempo chamando a atención colectivos de 

urbanistas con perspectiva de xénero, que desde fai algúns anos fan un 

traballo conxunto con colexios e institucións para darlle a volta á 

disposición do patio.  

 

Cuestión que pon de manifesto que o urbanismo non é nin neutro nin 

casual, reproduce as desigualdades e, no caso dos patios, está limitado 

pola normativa dos colexios. Ó final o que se dá é unha clara  xerarquía 

de sexo e idade. Dominan os nenos e os máis maiores sobre os 

pequenos. 

 

De feito o informe “Los patios de las escuelas: espacios de 

oportunidades educativas” calcula que o alumnado pasa unhas 525 
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horas ao ano neste espazo. Conclúe como é un reflexo das normas 

sociais, ao mesmo tempo que as reproduce e as alimenta. Nos di cal é o 

noso papel, o noso rol e os nosos límites. Por iso un patio máis 

equitativo debe dar lugar á diversidade non só permitindo outras 

opcións, senón ofrecéndoas.  

 

Existindo experiencias xa desenroladas no ámbito español, se constata 

que as inversións son mínimas, moitas veces resoltas cun simple 

repintado dos chans, novos firmes, inclusión de pequenos equipamentos 

deportivos ou de mobiliario urbano, e todo dentro dun novo plan de 

xestión do uso coordinado coa comunidade educativa (alumnado, 

profesorado e familias). 

 

O Parlamento de Galicia aprobou este ano en comisión unha iniciativa 

para impulsar a obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas as 

fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a participación, a 

planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento. 

 

Por ser, o ámbito escolar, un dos que primeiramente inflúe na 

formación dos nenos e nenas,  por ser o espazo idóneo para mellorar as 

relacións interxénero, interxeneracionais e interculturais dende a 

infancia, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Tendo sido aprobado no ano 2017 en Comisión parlamentaria o 

impulso da obriga de integrar  a perspectiva de xénero en todas 

as fases do proceso urbanístico, e en coherencia co I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020, entende este Goberno a necesidade de aplicar nos 

ámbitos escolares de forma preferente as primeiras accións de 

adecuación de espazos con perspectiva de xénero? 

 

2. Considera que é o patio dos espazos escolares o lugar onde se 

pode traballar de forma máis efectiva e dende a coeducación, a 

igualdade e a mellora das relacións interxénero, 

interxeneracionais e interculturais? 
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3. Ten realizado este Goberno, e neste senso, algún tipo de acción 

de cara a favorecer que os patios dos centros escolares sexan eses 

espazos idóneos para a mellora deste tipo de relacións? 

 

4. Comparte a idea de que a formación en igualdade na aula ten que 

ir da man da súa aplicación práctica na xestión dos espazos,  usos 

e promoción da mellora das relacións entre nenos e nenas, así 

como entre diferentes xeracións e culturas? 

 

5. Tendo en conta que as obras necesarias de adecuación dos patios 

dos centros escolares galegos, se estiman en xeral de pouca 

envergadura, sendo necesario en moitos casos a simple redacción 

dun plan de xestión do uso deses espazos, apoiaría este Goberno 

a redacción, posta en marcha e financiación dun Plan de 

adecuación dos patios dos centros educativos para conseguir eses 

espazos de relación coeducativos? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Raúl Fernández Fernández 

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

   

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 22/12/2017 13:51:20 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/12/2017 13:51:29 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/12/2017 13:51:36 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/12/2017 13:51:42 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 22/12/2017 13:51:45 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/12/2017 13:51:49 

 
Raúl Fernández Fernández na data 22/12/2017 13:51:52 
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A  Mesa do Parlamento 
 
Silvestre Balseiros Guinarte, José González Vázquez, Raquel Arias Rodríguez, 
Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado, Daniel Vega Pérez e Encarna 
Amigo Díaz, 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 na 
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 
 
No ámbito forestal, Galicia ocupa un lugar esencial. E, sen lugar a dúbidas, a maior 
potencia forestal de España e unha das máis importantes de Europa, (entre as 9 de 
maior trascendencia. A superficie forestal arbolada representa o 48 % da totalidade da 
Comunidade Autónoma, superando 1.400.000 hectáreas e cunha alta produción de 
madeira, acadando preto do 50 % da produción nacional. Máis de 3.000 empresas 
desenvolven a súa actividade no sector da madeira, cunha facturación aproximada ós 
2.000 millóns de euros e que da emprego a algo máis de 80.000 traballadores en 
Galicia. 
 
Esta é a razón pola que o incremento da masa arbolada en cantidade e calidade 
convertese nun obxectivo básico, non sómente do sector forestal en particular, senón 
da sociedade galega do século XXI no seu conxunto, garantindo o aproveitamento 
continuado dos recursos forestais, especificamente da madeira, que segue sendo, 
nestes momentos, o segundo produto deficitario na Unión Europea –tralo enerxético–, 
o que pode supoñer unha vía de ordenación territorial que posibilite un freo ó abandono 
sistemático das explotacións do rural de Galicia e permita, a través do 
desenvolvemento de explotacións e industrias forestais, a fixación da poboación, 
evitando o despoboamento e a crise demográfica que está lacrando o mundo rural 
galego.  
 
Coa aprobación da Lei 7/2.012 de 28 de Xuño de Montes de Galicia, perseguíase entre 
outras iniciativas, facilitar ós propietarios de montes o manexo sostible dos recursos, 
aportando solucións para a consecución de terreos con posibilidade dunha adecuada 
xestión técnica e tratando de superar as limitacións do minifundio a través de 
sociedades de fomento forestal e outros instrumentos que permitan unha adecuada 
xestión en común do monte. 
 
Con tal obxectivo prevíase unha estrutura normativa cun marco xurídico que 
simplificara os medios necesarios para o seu cumprimento, que permitira unha maior 
axilidade ó conxunto do sector con novos instrumentos de ordenación e xestión forestal 
e simplificara, así mesmo, o procedemento de autorización. Todo isto coa necesaria 
seguridade xurídica, tanto para los propietarios como para aqueles que operen no 
sector, ordenando os aproveitamentos forestais con criterios técnicos, de tal xeito que 
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permitira optimizar as distintas actividades forestais sen menoscabo dos dereitos dos 
propietarios y dos intereses colectivos da sociedade. 
 
En canto a esta materia de planificación, na citada lei, articúlanse, baixo o criterio da 
simplificación e a redución, os instrumentos de planificación que se estiman necesarios 
ós efectos de articular unha política forestal que satisfaga as necesidades da nosa 
comunidade, e que se cifran no Plan Forestal de Galicia, ó que se dota de eficacia 
vinculante, e os plans de ordenación de recursos forestais, cuxa tramitación e contido 
se regula de forma exhaustiva.  
 
En materia de ordenación, regúlanse as instrucións xerais para a ordenación dos 
montes e os instrumentos de ordenación e xestión forestal, cun contido e estrutura que 
se axustan ás necesidades dos propietarios, simplificándose ó máximo no caso de 
titulares de fincas forestais de escasas dimensións, ós efectos de compatibilizar unha 
economía da xestión coa necesidade de ordenación do monte en Galicia.  Con este fin 
regúlanse as figuras dos proxectos de ordenación e os de nova creación, documentos 
simples e documentos compartidos de xestión. Trátase de potenciar, a figura do 
propietario e do empresario forestal, de forma que as esixencias administrativas non 
constitúan, en ningún caso, un obstáculo, senón unha axuda á produción e explotación 
forestal.  
 
A Lei de Montes de Galicia tamén se centra na cadea monte-industria, o que subliña a 
importancia que a administración lle concede, creándose para iso unha Mesa da 
Madeira así como o Rexistro de Empresas do Sector Forestal. Regúlase o comercio 
responsable de produtos forestais, así como a certificación forestal, que a Comunidade 
Autónoma de Galicia trata de fomentar, por entender que a sostenibilidade do monte, 
en todos os seus ámbitos –medioambiental, social e económico–, constitúe un principio 
básico de actuación na súa política forestal e como fundamento para garantir a 
trazabilidade dos produtos forestais galegos.  
Factores clave en toda política pública, da que a forestal, loxicamente, non podía ser 
allea, son a educación, a divulgación e a investigación, que na antes dita lei de montes 
están presentes de forma contundente, particularmente en canto á transferencia dos 
seus resultados ós axentes do sector forestal, procurando a xeración de sinerxías nese 
ámbito.  
 
En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
 
Cales son os beneficios que ten experimentado o monte galego trala entrada en vigor 
da Lei de Montes de 2.012 e da súa normativa de desenvolvemento? 
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Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2017 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 26/12/2017 12:20:30 

 
José González Vázquez na data 26/12/2017 12:20:38 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 26/12/2017 12:20:47 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 26/12/2017 12:20:55 

 
Carlos Gómez Salgado na data 26/12/2017 12:21:01 

 
Daniel Vega Pérez na data 26/12/2017 12:21:12 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/12/2017 12:21:20 
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Á Mesa do Parlamento  

Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Isabel Novo Fariña, Marta 

Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira e Sandra 

Vázquez Domínguez, 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 na 

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.  

Contra o que adoita afirmar a oposición, que acusa ao goberno de “propaganda” en 

cada un dos proxectos lexislativos que trae a este Parlamento, a actividade lexislativa 
da Xunta ten sido especialmente prolífica e certeira na anterior lexislatura. 

De feito, a pasada lexislatura foi a segunda da historia de Galicia na que máis leis se 
teñen aprobado (55), mais isto veu acompañado dun esforzo considerable de 
racionalización e integración normativa, pois por vez primeira vez o número de leis 
vixentes ao final da lexislatura foi inferior ao existente ao seu comezo. Aprobáronse 
tamén as primeiras Directrices de Técnica Normativa de Galicia, para unificar os 
criterios de redacción de toda a lexislación galega. 

As prioridades temáticas da acción lexislativa da Xunta de Galicia nestes catro anos 
teñen sido, fundamentalmente, tres: a reactivación económica, a mellora do benestar 
social e a racionalización en todos os sentidos, tanto no territorial como no de 
estruturas administrativas ou servizos públicos. 

Outra prioridade, neste caso xa dende o punto de vista técnico e de autogoberno foi a 
substitución e modernización de textos con máis de 20 anos de antigüidade. Reduciuse 
nunha vintena o número de leis con máis de 25 anos de antigüidade que se manteñen 
vixentes en Galicia. Hoxe temos, en consecuencia, un mapa normativo fondamente 
renovado. 

Pero para dispoñer dun ordenamento xurídico completo, claro e operativo son claves 
tres aspectos: poucas leis pero modernas e ben desenvolvidas e concretadas. 

En consecuencia, dende o Grupo Parlamentario Popular queremos cuestionar á Xunta 
de Galicia sobre a efectividade real das normas aprobadas na pasada lexislatura. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:  
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Que resultados ten dado ata o de agora a aplicación da Lei 3/2013, do 20 de maio, de 
impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 26/12/2017 12:32:13 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 26/12/2017 12:32:23 

 
María Isabel Novo Fariña na data 26/12/2017 12:32:31 

 
Marta Novoa Iglesias na data 26/12/2017 12:32:43 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 26/12/2017 12:32:51 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/12/2017 12:33:00 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/12/2017 12:33:07 
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A Mesa do Parlamento 

César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 

Moisés Rodríguez Pérez, Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Martín 

Fernández Prado e Antonio Mouriño Villar, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

O Goberno galego convocou, por medio da orde de 11 de agosto de 2016, as axudas 
para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e 
agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2016. 

Esta actuación permite financiar a investigación de excelencia nas estruturas de 
investigación supragrupais do SUG (centros singulares de investigación e agrupacións 
estratéxicas) reforzando a súa capacidade de investigación e posicionamento 
internacional. Na Estratexia de especialización intelixente (RIS 3) deseñada para 
Galicia proponse a concentración dos recursos de coñecemento dispoñibles no 
contexto rexional para poder competir nun contexto global.  

Con respecto a isto, os diferentes plans de investigación da Xunta de Galicia, así como 
os seus instrumentos financeiros, veñen recoñecendo a importancia dunha 
investigación interdisciplinar de excelencia e de alto impacto, que xorde como 
consecuencia da agregación das capacidades de diferentes grupos de investigación e 
do fomento da investigación cooperativa entre eles, en ámbitos e estruturas 
organizativas ben definidas co obxecto de asumir novos retos e aumentar a capacidade 
competitiva.  

A finalidade desta convocatoria é dobre: por unha banda realiza unha avaliación que 
permite recoñecer a capacidade tractora das unidades de investigación e, por outra, 
outorga axudas para o desenvolvemento dun programa de investigación co obxectivo 
de fortalecer as súas capacidades e liderado.  

As axudas concédense en función dunha serie de criterios que, de forma obxectiva, 
valoran a calidade científico-técnica, capacidade e características destas unidades e 
dos seus proxectos estratéxicos de investigación en consonancia cos retos estratéxicos 
contidos na RIS3 Galicia, e tamén co esquema de Unión Europea reflectido no 
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Programa marco de investigación, desenvolvemento e innovación horizonte 2020, co 
fin de procurar, nun prazo medio e longo, a obtención de retornos sociais. 

Por medio de resolución do 24 de novembro de 2016, a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder, ao abeiro desta orde de 11 de 
agosto de 2016, as axudas ás universidades do SUG para a acreditación, estruturación 
e mellora de centros singulares de investigación de Galicia e agrupacións estratéxicas 
consolidadas. 

Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 

Qué resultados se agarda que acheguen  os centros singulares de investigación e 
agrupacións estratéxicas tanto á universidade galega coma á sociedade en xeral? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:13:51 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:13:55 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:14:02 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:14:14 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:14:24 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:14:34 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:14:50 
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Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:15:03 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desenvolve de forma 
permanente e continuada, a través dos seus distintos departamentos, iniciativas que 
teñen como finalidade avanzar no obxectivo xeral de favorecer o achegamento á 
lectura -como fonte de acceso á cultura, á información e ao coñecemento- entre todos 
os sectores da nosa poboación, dun xeito o máis lúdico e participativo posible. 
 
As feiras do libro son unha importante ferramenta para achegar á cidadanía as 
novidades editoriais no marco dun contexto de ocio no que maiores e pequenos poden 
atopar actividades e lecturas do seu interese. Asemade, estes eventos culturais 
favorecen a aproximación da sociedade en xeral ao mundo do libro e supoñen unha 
peza chave na dinamización da lectura. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 
 

1. Cal é o balance do calendario de Feiras do Libro de Galicia a celebrar en 2017? 
  

2. Cal é o balance da presenza de Galicia este ano nas diferentes feiras do libro 
que se celebran a nivel internacional? 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:18:04 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:18:12 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:18:23 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:18:29 
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Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:18:38 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:18:46 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:18:55 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:19:02 

 

72119



 

 

A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
O sector do libro é fundamental para impulsar o desenvolvemento de toda sociedade e 
para garantir o acceso á cultura, á información e ao coñecemento por parte da nosa 
cidadanía.  
 
Nun escenario de enormes dificultades para todos os sectores culturais, é preciso que 
a Xunta continúe a desenvolver unha estratexia de apoio ao libro e a literatura galega 
coordinada e coherente coa realidade e coas necesidades actuais do sector en Galicia. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
Sobre que piares está a fundamentar o Goberno galego as súas políticas de  
apoio ao libro e a literatura galega? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:21:34 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:21:40 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:21:49 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:21:55 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:22:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:22:13 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:22:22 
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Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:22:31 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
Ao longo destes últimos anos a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, en colaboración con diversas institucións de dentro e fóra de Galicia, 
desenvolveu unha relevante programación cultural para conmemorar aquelas 
efemérides e datas máis sinaladas que cada ano se celebran arredor da cultura galega, 
tratando de recuperar o labor e o legado dalgunhas das súas principais figuras e 
contribuíndo á difusión social dos máis relevantes fitos culturais da nosa historia. 
 
Ao abeiro destas programacións, nestes anos tense contribuído, por exemplo, a 
ampliar a difusión da obra ou do legado de figuras tan senlleiras como Rosalía de 
Castro, Luís Seoane, Gonzalo Torrente Ballester, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
Celso Emilio Ferreiro, Frei Rosendo Salvado, Álvaro Cunqueiro, Francisco Asorey, 
Víctor Said Armesto Ramón de Valenzuela, Miguel González Garcés ou Ramón María 
del Valle-Inclán (por mencionar só a algúns deles), sempre co gallo da conmemoración 
de aniversarios significativos relacionados con acontecementos relevantes da súa vida 
ou obra.  
 
A estas programacións específicas se suma, ademais, o programa cultural que cada 
ano se realiza para o recoñecemento conxunto da figura á que a Real Academia 
Galega acorda dedicarlle o Día das Letras Galegas. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
 
 
 
 
 
Que actuacións está a promover a Consellería de Cultura Educación e Ordenación 
Universitaria orientadas a apoiar o coñecemento e a valoración social das principais 
figuras ou fitas relacionadas coa cultura galega que se  
conmemoran nestes anos? 
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:24:38 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:24:44 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:24:52 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:24:57 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:25:07 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:25:14 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:25:22 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:25:31 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, María Antón Vilasánchez, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
O fomento da lectura, como vehículo fundamental para a adquisición de coñecementos 
e como fonte de lecer, así como a conformación de hábitos lectores entre a nosa 
cidadanía -moi especialmente entre as xeracións máis novas-, constitúen unha tarefa 
común de toda a sociedade na que teñen un papel fundamental as institucións culturais 
e educativas, así como as propias familias, debendo constituír tamén unha das áreas 
prioritarias no ámbito das políticas de acción cultural.  
 
Neste sentido, no que respecta ás competencias da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, a aposta realizada ao longo dos últimos anos por este 
departamento da Xunta de Galicia a prol do reforzo do papel da lectura en todos os 
estratos que conforman a nosa sociedade, ten o seu claro reflexo en toda unha serie de 
programas e actividades destinadas a achegarlle aos nosos cidadáns e cidadás o libro 
galego dunha forma o máis atractiva e lúdica posible, co fin de impulsar o hábito da 
lectura en Galicia e crear novos lectores e lectoras. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
Sobre que eixes fundamentais está a xirar a aposta da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria polo fomento e a dinamización       da  
Lectura no noso territorio? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:27:33 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:27:40 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:27:50 
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Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:27:56 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:28:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:28:11 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:28:20 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:28:27 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A finais do pasado período de sesións, o Parlamento Galego aprobou a lei de 
actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de 
modificación da lei 1/2017 do 8 de febreiro de orzamentos xerais da comunidade 
autónoma de Galicia para o ano 2017. 
 
Con esta norma, puideron poñerse a disposición do goberno galego fondos adicionais 
para executar obras de mellora en centros educativos, mellorando deste xeito a 
realidade cotiá de moitos centros da rede de centros do ensino público galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
En qué actuacións se concretan as dotacións derivadas da recente aprobación da lei 
de actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social no que se 
refire ás intervencións en infraestruturas educativas?  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:30:32 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:30:39 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:30:46 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:30:54 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:31:02 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:31:12 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:31:22 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:31:30 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A finais do pasado curso 2015-2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, levou a cabo un importante número de obras en centros educativos ao 
abeiro do Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2020 e dos recursos 
obtidos a través do Fondo de Superávit de Responsabilidade, co que o Goberno central 
recompensou á nosa Comunidade por ter cumprido o obxectivo de déficit. 
 
Esta actuación puxo de manifesto, dunha banda, o carácter positivo de cumprir coas 
obrigas de déficit, que foi compensado con estes fondos adicionais e, doutra banda, o 
compromiso do goberno galego coa mellora dos centros de ensino públicos de Galicia, 
e por extensión, coa mellora do ensino público galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
Que proxectos se desenvolveron en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do 
denominado “superavit de responsabilidade”?  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:33:19 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:33:26 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:33:32 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:33:39 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:33:48 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:33:55 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:34:02 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:34:09 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de rematar a 
revisión da matricula dos centros escolares públicos nos niveis de educación infantil, 
educación primaria e educación especial para o vindeiro curso 2017/18, un proceso 
habitual que se leva a cabo todos os anos antes do inicio de cada curso co fin de 
adecuar o número de unidades ao de alumnas e alumnos matriculados en cada centro 
educativo.  
 
Tamén cada ano, atendendo aos datos oficiais de matrícula, lévase a cabo un proceso 
de reorganización de unidades dentro dos propios centros educativos que leva consigo, 
ben a creación de novas unidades, ben a supresión doutras e o reagrupamento en 
función do incremento ou diminución de alumnado. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Comisión: 
 
Qué valoración fai o Goberno galego sobre a situación de escolas unitarias e unidades 
no ensino galego na última década?  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:36:03 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:36:10 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:36:17 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:36:24 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:36:32 

72130



 

 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:36:40 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:36:50 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:36:57 
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A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
As bibliotecas escolares son instrumentos educativos que contribúen a fomentar a 
lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe 
das demais áreas e materias, e poida formarse no seu uso crítico. 
 
Polo tanto, as bibliotecas escolares deben contribuír a facer efectivos os principios 
pedagóxicos referidos á lectura, ao mesmo tempo que a organización das bibliotecas 
escolares deberá permitir o seu funcionamento como espazo aberto á comunidade 
educativa dos respectivos centros, converténdose nunha ferramenta indispensable no 
proceso educativo.  
 
Deste xeito, as bibliotecas escolares son instrumentos imprescindibles que as 
comunidades escolares deben organizar e dinamizar como un centro de recursos para 
a lectura, a información e a aprendizaxe, un centro creativo das aprendizaxes, de 
carácter dinámico e en constante actualización. Así entendida, a biblioteca escolar 
pode ser un elemento estratéxico para a innovación pedagóxica, que axude a revitalizar 
as prácticas educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e 
ao alumnado oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha 
progresiva autonomía na aprendizaxe. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
Qué traballos e programas se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas 
para que acaden o obxectivo de converterse en espazos fulcrais no proceso de 
aprendizaxe do sistema educativo galego?  
 
 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:38:47 
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Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:38:54 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:39:00 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:39:07 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:39:18 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:39:25 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:39:32 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:39:40 
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A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
Os diferentes procesos de acceso á función pública docente levados a cabo pola 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos últimos anos, teñen 
permitido o acceso ao sistema educativo a unha importante cantidade de profesorado. 
 
A través destes procesos selectivos, non só se ten dado a oportunidade de acceder á 
función publica docente a milleiros de persoas, se non que tamén, se ten dado un paso 
decidido cara á mellora do sistema educativo elevando as taxas de reposición ata o 
actual 100%. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Comisión: 
 
Qué valoración fai o Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego 
desenvolvidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:44:03 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:44:10 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:44:16 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:44:23 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:44:31 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:44:38 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:44:45 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:44:51 

 

72135



 

 

A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A atención á diversidade é un dos piares básicos sobre os que se sustenta o sistema 
educativo galego, considerado o sistema educativo mais inclusivo do territorio nacional. 
A consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, garante o acceso á 
educación dun sector da poboación escolar galega que require una atención específica 
e preferente. 
 
A colaboración, mediante a sinatura de convenios, con institucións de iniciativa social, é 
unha das liñas nas que se sustenta a prestación de determinados servizos educativos 
coma pode ser o caso do servizo de comedor ou o servizo de transporte, e que 
permiten avanzar no carácter inclusivo do sistema educativo galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Comisión: 
 
No marco da colaboración coas institucións de iniciativa social, cantos convenios de 
colaboración se asinaron para o curso escolar 2017/2018 con  institucións de iniciativa 
social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado con 
necesidades educativas especiais?  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:46:43 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:46:50 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:46:56 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:47:03 
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Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:47:12 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:47:18 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:47:26 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:47:33 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Martín 
Fernández Prado e Moisés Rodríguez Pérez, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A toponimia é a ciencia que estuda os nomes con que identificamos determinados 
espazos do territorio. É, sen dúbida, un dos campos máis enriquecedores e 
apaixonantes para quen estude a lingua e a cultura de calquera país. Os nosos 
antepasados foron bautizando en diversos momentos da historia os lugares que 
habitaban e cultivaban. Ademais, a maior parte dos topónimos tiñan, e moitos aínda 
teñen, un significado axeitado á realidade xeográfica en que naceron. Co tempo, esta 
realidade foi mudando e hoxe en día xa hai centos e centos de topónimos opacos, é 
dicir, que non nos dan pistas reais sobre o que denominan. Pero, gracias ao seu 
estudo, podemos coñecer mellor a nosa lingua e a nosa historia.  
 
A toponimia forma parte dos elementos culturais que a Unesco denomina patrimonio 
inmaterial dos pobos. O carácter permanente dos topónimos fainos monumentos 
históricos, que se manteñen en pé a través dos séculos e que funcionan como 
referentes compartidos da comunidade, como sinais da identidade colectiva.  
 
Todo isto conleva que as administracións públicas deben comprometerse coa 
conservación e difusión da nosa toponimia coma patrimonio propio da nosa cultura e 
como berce da construción da nosa identidade como pobo. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
Que avances ten efectuado a Xunta de Galicia no proceso de estudo fixación e 
emprego da toponimia propia de Galicia? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:50:39 
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Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:50:50 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:50:57 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:51:05 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:51:13 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:51:20 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:51:28 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:51:36 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Martín 
Fernández Prado e Moisés Rodríguez Pérez, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
No Consello da Xunta celebrado o 4 de agosto de 2016, aprobábase o plan de 
dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020, un documento que 
recolle as distintas medidas e accións para a implantación e consolidación do uso do 
idioma galego no sector económico, e que foi acordado e completado coas achegas de 
314 axentes implicados no sector económico, ademais do Consello da Cultura Galega 
e a Real Academia Galega.  
 
Este plan estrutúrase a través de tres obxectivos estratéxicos principais, 
nomeadamente crear consciencia de que o uso do galego favorece os resultados e 
obxectivos empresariais e as relación laborais, comerciais e bancarias; estender o uso 
da lingua galega no ámbito económico, nas relacións laborais, comerciais e 
empresariais, tanto na oferta coma na demanda de produtos e servizos; e utilizar o 
idioma para impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e os seus 
produtos vinculada á calidade e á innovación e que lles transmita confianza ás persoas 
consumidoras e ao empresariado.   
 
Trátase da primeira vez que desde a Administración autonómica se leva a cabo un plan 
destas características, que desenvolve as directrices establecidas no sector 4 do Plan 
xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade polo Parlamento 
de Galicia no ano 2004.     
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
 
 
Que valoración fai o Goberno galego sobre o grao de execución do plan de 
dinamización da lingua galega non tecido económico 2016-2020 agora que se cumpriu 
un ano da súa aprobación? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:54:10 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:54:17 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:54:22 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:54:30 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:54:39 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:54:48 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:54:55 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:55:03 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Martín 
Fernández Prado e Moisés Rodríguez Pérez,  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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten en marcha a 
Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020 (EDUCONVIVES), cuxo 
obxectivo é fornecer o profesorado, nais, pais e equipos directivos, fundamentalmente, 
dunha serie de recursos que lles permitan afondar na mellora da convivencia escolar, 
desde unha óptica integral e inclusiva. 
 
Nesta liña, búscase facilitar orientacións para actuar con rapidez e eficacia diante de 
eventuais situacións problemáticas para a convivencia, así como a súa prevención a 
través de formación en materia de saúde, identidade dixital, etc..     
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
Cal ten sido o impacto da posta en marcha da estratexia galega de convivencia 
EDUCONVIVES 2015-2020? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 10:57:24 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 10:57:32 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 10:57:37 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 10:57:44 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 10:57:51 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 10:57:58 

 

72142



 

 

Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 10:58:06 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 10:58:14 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Martín 
Fernández Prado e Moisés Rodríguez Pérez,  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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
O espírito emprendedor é un dos motores principais da innovación, a competitividade e 
o crecemento da economía. Dende hai anos, observouse unha correlación positiva e 
sólida entre o fomento do espírito emprendedor e os resultados económicos en termos 
de crecemento, supervivencia de empresas, innovación, creación de emprego, cambio 
tecnolóxico e incremento da produtividade.   
 
Neste contexto, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ten 
realizado unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos 
niveis non universitarios desta cultura do emprendemento, tan necesaria para mellorar 
a competitividade das nosas empresas e a empregabilidade dos galegos e das 
galegas.   
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión: 
 
Que valoración fai o Goberno galego sobre as medidas articuladas nos últimos anos 
para o fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia? 
 

 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:00:35 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:00:41 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:00:47 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:00:54 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:01:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:01:10 
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Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:01:18 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:01:26 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Martín 
Fernández Prado e Moisés Rodríguez Pérez,  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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está a traballar nunha 
nova estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (EDIXGAL), a través da que 
se pretende fomentar a integración real das TIC no modelo do ensino dixital de Galicia.     
 
Esta estratexia pretende dotar á rede de centros educativos de Galicia dos medios 
precisos para acadar esa plena inclusión tecnolóxica e, deste xeito, avanzar cara a un 
modelo de ensino dixitalizado e tecnolóxico que permita formar ao alumnado galego no 
contexto tecnolóxico do século XXI.   
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta  en 
Comisión: 
 
Que novidades e medidas específicas se levarán a cabo para o desenvolvemento da 
nova estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (EDIXGAL)? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:03:36 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:03:43 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:03:49 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:03:56 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:04:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:04:11 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:04:18 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:04:25 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Gonzalo Trénor López, Cristina 
Romero Fernández, Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, María Antón 
Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Guadalupe Murillo Solís, 
Miguel Tellado Filgueira, Marta Novoa Iglesias, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, 
Julia Rodríguez Barreira e Antonio Mouriño Villar 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 Oral en 
Comisión 2ª; Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
 
O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade e leva anos traballando neste 
sentido, coordinando as actuacións necesarias para acadar a intermodalidade na nosa 
comunidade, para o que ten conseguido o financiamento comunitario.  
 
No grupo parlamentario popular e no Goberno da Xunta de Galicia sabemos que os 
medios de transporte non deben basearse en competir, deben complementarse entre 
si. Neste marco, un dos seguintes pasos que Galicia debe abordar para garantir uns 
transportes públicos de calidade é a conexión sinxela entre os diferentes modos de 
transporte. E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais nas distintas 
cidades galegas.  
 
Desde a Xunta, segundo puidemos saber na comparecencia a petición propia da 
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda, se traballa coa previsión de que este mesmo 
ano, se liciten as obras das primeiras terminais, algo para o que será imprescindible a 
colaboración dos propios Concellos xa que son proxectos que requiren dun esforzo 
colectivo, entre as tres administracións implicadas.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral 
para a súa resposta en Comisión:  
 
-Cal é o balance da Xunta con respecto as estacións intermodais e cales son as datas 
previstas para acadar estas infraestruturas?  
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro do 2.017  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:43:48 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 11:44:05 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 11:44:13 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/12/2017 11:44:32 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:44:41 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2017 11:45:05 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:45:14 

 
Paula Prado Del Río na data 27/12/2017 11:45:25 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 11:45:40 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/12/2017 11:45:57 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2017 11:46:06 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 11:46:22 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 11:47:06 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 11:47:19 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:47:52 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao, Magdalena Barahona Martín e Luís Villares Naveira, 

deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 

156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 5ª. 

 

Unhas 3.500 persoas venezolanas xubiladas, residentes en Galicia, atópanse coas 

súas pensións bloqueadas e, no caso de ser menores de 65 anos, sen prestacións 

do Estado español, ás que só acceden tras reclamacións xudiciais, cuestión esta 

que só atinxe, de momento, a 60 persoas no noso País. 

 

Este colectivo de persoas levan sen recibir as súas pensións de Venezuela dende 

decembro de 2015 (agás dúas pagas extras de 2015 que cobraron entre xaneiro e 

marzo de 2016). 

 

As persoas que cotizaron en Venezuela e no Estado español teñen unha pensión a 

prorrata. Na maior parte dos casos, a parte que lle correspondía pagar ao Estado 

español é pequena, xa que a cotización principal fora realizada en Venezuela. 

Como o INSS non ten en conta que, de facto, estas persoas non están a recibir a 

pensión venezolana, segue pagándolles a súa parte pequena e non achega ningún 

tipo de compensación, alegando que existe un dereito recoñecido que é a 

xubilación outorgada por Venezuela, cuestión que está a mudar en sentenzas 

xudiciais que obrigan á Seguridade Social española a recoñecer que a prestación 

recoñecida en Venezuela non é real nin efectiva. 

 

A situación de gran parte destas persoas é límite, dado que non contan con 

ningún ingreso, polo que teñen que recorrer a aforros, apoio familiar ou entidades 
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de solidariedade.  Mentres non se recoñeza que, de facto, estas persoas xubiladas 

non están a recibir as prestacións, non poden ter acceso ao sistema de axudas 

estatal nin das comunidades autónomas, como é o caso da RISGA, en Galicia.  

 

Hai persoas que se atopan no limiar da pobreza e ás que a Xunta lles denega a 

RISGA alegando que teñen un dereito recoñecido a unha pensión que supera os 

límites económicos establecidos para acceder á RISGA, aínda que de facto dita 

pensión non a recibiran. 

 

Este é o caso dunha muller da Coruña, que tiña concedida a RISGA e estábaa a 

cobrar nos últimos meses, pero que recibiu unha notificación por parte da 

Consellería de Política Social na que se lle informaba que en xaneiro  deixaría de 

ingresar a RISGA "por ter recoñecida unha pensión por importe superior ao da 

prestación de RISGA que lle correspondería percibir", en referencia á pensión 

venezolana non cobrada, así como por non ter mudado de casa. 

 

Semella un contrasentido que o PP aprobe no Parlamento de Galicia resolucións 

sobre as persoas pensionadas de Venezuela e que a Comisión de Asuntos 

Exteriores do Senado aprobe unha moción instando ao Goberno de España a 

"promover e participar, a través dos instrumentos da asistencia social, como 

convenios e acordos coas administracións locais e autonómicas adecuadamente 

financiados polo Estado para tal fin, a atención ás familias que, como 

consecuencia desta inxusta situación, están a atravesar unhas circunstancias de 

precariedade", referíndose a este colectivo, e logo a Xunta condene a persoas 

deste colectivo á exclusión social.  

 

A situación só se interpreta baixo o prisma da politización interesada da situación 

venezolana por parte do PP, na cal as resolucións e declaracións de intencións 
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non van acompañadas de apoio real por parte da Xunta ás persoas venezolanas en 

risco de exclusión social. 

 

Mentres tanto, administracións como o Concello de Santiago outorgou 

subvencións específicas para o colectivo e o Concello da Coruña tramitou a 

concesión de axudas para quen non pode acceder á RISGA.  

 

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

 

1.ª) A cantas persoas xubiladas de Venezuela se lles denegou a RISGA alegando 

que teñen recoñecido o dereito a unha pensión de Venezuela, aínda que non a 

están a cobrar? 

 

2.ª)  Non cre a Xunta que, na valoración que se fai para outorgar a RISGA, no 

caso das persoas venezolanas xubiladas residentes en Galicia, se debe recoñecer 

que, de facto, estas persoas non están a recibir unha pensión, aínda que a teñan 

recoñecida, seguindo así o criterio das sentenzas xudiciais do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia, que obrigan á Seguridade Social española a recoñecer que 

a prestación recoñecida en Venezuela non é real nin efectiva? 

 

3.ª) Non considera a Xunta que denegar a RISGA en caso de persoas venezolanas 

xubiladas residentes en Galiza en risco de pobreza é condenar a ditas persoas á 

exclusión social? 
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4.ª) Que medidas ten previsto a Xunta para remediar a situación das persoas 

xubiladas de Venezuela residentes en Galicia que se atopan en situación de risco 

de exclusión social? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Magdalena Barahona Martín 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 27/12/2017 12:44:09 

 

Magdalena Barahona Martín na data 27/12/2017 12:44:19 

 

Luis Villares Naveira na data 27/12/2017 12:44:29 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, 

Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 

Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria xestiona unha rede de 
museos e centros expositivos da que forman parte o Centro Galego de Arte 
Contemporánea, o Museo de Belas Artes da Coruña, o Museo Arqueolóxico Provincial 
de Ourense, o Museo Etnolóxico de Ribadavia, o Museo das Peregrinacións e de 
Santiago, o Museo do Castro de Viladonga, o Museo Massó, o Museo do Mar de 
Galicia, o Museo Pedagóxico de Galicia, así como o Parque Arqueolóxico da Arte 
Rupestre, o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa e o centro expositivo do Museo 
Centro Gaiás. 

A través destes centros, realízase un labor fundamental a prol da conservación e do 
coidado do patrimonio cultural de Galicia, así como tamén da súa divulgación, cunha 
extensa oferta de actividades dirixidas ás distintas franxas da poboación. Visitas 
guiadas, conferencias, ciclos, cursos, obradoiros, programación audiovisual e musical 
etc. son algunhas das propostas que se veñen desenvolvendo nos centros museísticos 
de xestión autonómica.  

Xunto con esta programación, as artes plásticas e as artes visuais ocupan un espazo 
central dentro dos museos e das súas actividades de difusión artística, para o que se 
programan cada ano un conxunto de mostras que complementan as coleccións 
permanentes destes centros. 

Por este motivo, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

 

1. Cales foron os principais proxectos expositivos promovidos polos centros 
museísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en 
2017 para facilitarlle o acceso á cidadanía á creación plástica e visual? 

2. Que balance fai o Goberno galego da acollida das mostras? 
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3. Que iniciativas ten previstas para seguir impulsando a difusión das artes 
plásticas e visuais?   

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:21:21 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:21:33 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:21:38 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:21:44 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:21:53 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:22:01 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:22:08 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:22:14 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, 

Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 

Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

O pasado mes de xuño, entre os días 20 e 23, tivo lugar a primeira edición de Conecta 
Fiction.  

Concecta Fiction presentouse como un evento promovido maioritariamente pola Xunta 
de Galicia en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones e a Fundación 
SGAE, co obxectivo de situar a Galicia e a Santiago de Compostela no mapa dos 
mercados internacionais audiovisuais, e neste caso en concreto, no ámbito da 
coprodución de series de ficción televisiva entre Europa e América. 

 Durante os días de celebración tivemos a oportunidade de ver en prensa galega e 
nacional noticias relacionadas que daban conta das numerosas cadeas de televisión, 
empresas produtoras e demais profesionais  que asistiron a Conecta Fiction, así como 
dos proxectos presentes neste mercado. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1. Un mes despois do peche da primeira edición de Conecta Fiction, ¿podería 
realizar un balance dos resultados acadados e dicirnos si se cumpriron as 
expectativas previstas inicialmente? 

  

2. Cal foi o número total de asistentes? 

 

3.  Cantos países estiveron representados? 
4. Cantas canles de televisión nacionais e internacionais asistiron en calidade de 

inversores? 
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5. Cal é a estimación do número de proxectos que se presentaron neste mercado, 
tanto a través da convocatoria oficial como fóra da mesma? 

 

6. Cal é o volume de negocio estimado? 

 

7. Houbo anuncios de relevancia no ámbito da produción de series de ficción para 
televisión? 

 

8. Cal foi o impacto en prensa xeral e especializada, nacional e internacional? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:24:37 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:24:49 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:24:52 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:24:58 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:25:07 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:25:14 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:25:21 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:25:27 
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, 

Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 

Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

Dentro das funcións da Axencia Galega das Industrias Culturais está a de favorecer a 
distribución dentro de Galicia dos produtos culturais das empresas culturais galegas. 

As principais vías para favorecer esta distribución, sempre en colaboración con 
distintas entidades e axentes, son as redes culturais de Agadic, que, como saben, son 
a Rede Galega de Teatros e Auditorios, a Rede Galega de Salas, a Rede Galega de 
Música ao Vivo e finalmente o programa Cultura no Camiño. 

Con estes programas pretende darse estabilidade temporal a programación musical e 
escénica, pero tamén favorecer unha necesaria dispersión xeográfica polas catro 
provincias, que no caso de Cultura no Camiño chegou aos 98 concellos. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión: 

Cal é a valoración que fai o Goberno galego sobre o funcionamento actual das redes 
de Agadic e as perspectivas de futuro?. 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:27:20 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:27:29 
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Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:27:32 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:27:38 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:27:46 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:27:56 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:28:03 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:28:10 
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A 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 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 na Comisión 4ª, Educación y Cultura. 
  
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, presentamos a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 
Como se vai elaborar esa Estratexia da Cultura de Galicia 2021 que garanta a 
preservación e difusión da nosa cultura? 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:30:03 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:30:12 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:30:14 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:30:22 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:30:28 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:30:36 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:30:44 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:30:57 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñerias Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa 
iglesias, Julia Rodriguez Barreira, Gonzalo Trenor López, Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 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 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
Contra o que adoita afirmar a oposición, que acusa ao goberno de “propaganda” en 
cada un dos proxectos lexislativos que trae a este Parlamento, a actividade lexislativa 
da Xunta ten sido especialmente prolífica e certeira na anterior lexislatura. 
  
De feito, a pasada lexislatura foi a segunda da historia de Galicia na que máis leis se 
teñen aprobado (55), mais isto veu acompañado dun esforzo considerable de 
racionalización e integración normativa, pois por vez primeira vez o número de leis 
vixentes ao final da lexislatura foi inferior ao existente ao seu comezo. Aprobáronse 
tamén as primeiras Directrices de Técnica Normativa de Galicia, para unificar os 
criterios de redacción de toda a lexislación galega.  
 
As prioridades temáticas da acción lexislativa da Xunta de Galicia nestes catro anos 
teñen sido, fundamentalmente, tres: a reactivación económica, a mellora do benestar 
social e a racionalización en todos os sentidos, tanto no territorial como no de 
estruturas administrativas ou servizos públicos.  
 
Outra prioridade, neste caso xa dende o punto de vista técnico e de autogoberno foi a 
substitución e modernización de textos con máis de 20 anos de antigüidade. Reduciuse 
nunha vintena o número de leis con máis de 25 anos de antigüidade que se manteñen 
vixentes en Galicia. Hoxe temos, en consecuencia, un mapa normativo fondamente 
renovado.  
 
Pero para dispoñer dun ordenamento xurídico completo, claro e operativo son claves 
tres aspectos: poucas leis pero modernas e ben desenvolvidas e concretadas.  
 
En consecuencia, dende o Grupo Parlamentario Popular queremos cuestionar á Xunta 
de Galicia sobre a efectividade real das normas aprobadas na pasada lexislatura.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Oral en Comisión:  
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-Que resultados ten dado ata o de agora a aplicación da Lei 4/2013, do 30 de maio, de 
transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia? 
 
 
Santiago de Compostela, 27  de decembro 2.017.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 12:52:06 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 12:52:23 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 12:52:30 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 12:52:45 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 12:53:14 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 12:53:29 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 12:53:44 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 
Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura. 

Galicia conta cun extenso e amplo patrimonio arqueolóxico galego espallado por todos 
o puntos da nosa xeografía que día a día require a atención das administracións 
públicas, pero que tamén debe ser valorizado polos cidadáns para acadar, entre todos, 
a súa mellor conservación e protección. 

O coñecemento e a investigación, a divulgación, a sensibilización e mesmo a 
promoción  do noso pasado é unha tarefa complementaria á devandita conservación e 
protección. 

A administración autonómica consciente de ambas as dúas vertentes conta cunha rede 
de equipamentos onde se mesturan as facetas de conservar, protexer, divulgar e 
promocionar o noso patrimonio arqueolóxico. 

Neste senso, temos dous exemplos particularmente significativos: o Parque 
Arqueolóxico da cultura castrexa lánsbrica en San Cibrao de Las e o Parque 
Arqueolóxico da Arte Rupestre en Campo Lameiro. 

Estes equipamentos foron concibidos como espazos multidisciplinares, dinámicos, 
dotados de novas tecnoloxías e de ferramentas actuais para explicar, amosar e facer 
partícipes aos visitantes da importancia do patrimonio arqueolóxico galego. 

Por iso, contan cunha programación diversa e un abano de actividades para todos os 
públicos, particularmente para os máis pequenos, co obxectivo de que se acheguen ao 
noso patrimonio cultural dun xeito lúdico, divertido e ameno. 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión: 

Cal é o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da 
Xunta de Galicia? 
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:46:46 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:46:54 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:47:02 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:47:05 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:47:12 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:47:22 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:47:31 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:47:38 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, 

Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 

Rodríguez Pérez, Martín Fernández Prado, Diego Calvo Pouso e Paula Prado del 

Río, 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 na Comisión 4ª, Educación 

e Cultura. 

O fenómeno do Camiño de Santiago é unha realidade que día a día nos amosa a súa 
fortaleza, vitalidade e dinamismo. 

As rutas xacobeas que penetran en Galicia para chegar a Santiago de Compostela 
atopan a singularidade da ruta de Fisterra e Muxía. Unha ruta que sae da meta para 
entrar no Finisterrae galego. 

A consideración de Camiño de Santiago do Camiño a Fisterra e Muxía amosa a 
importancia que, na historia e no fito xacobeo, ten a peregrinación cara “a fin do 
mundo” romana e, polo tanto, a administración autonómica non dubidou en ningún 
momento da necesidade de incluíla na rede de camiños de Santiago oficiais. 

Así na Lei 3/1996, de 10 de maio, de protección dos Camiños de Santiago xa se 
incluíra o Camiño de Fisterra como un dos Camiños de Santiago e que, posteriormente, 
engadiría o ramal a Muxía e o enlace entre as dúas vilas. 

A actual Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a Lei 5/2016, do 4 de maio dedica o 
Título VI aos Camiños de Santiago, concretando o seu concepto, natureza, protección 
e delimitación, entre outros. 

Así, centrándonos no artigo 76, o referido á delimitación dos Camiños de Santiago, 
observamos que o proceso de delimitación é un proceso complexo pero imprescindible 
porque é o punto de inicio para dar seguridade xurídica ao conxunto de axentes 
públicos e privados nos que inevitablemente vai incidir o resultado da delimitación. 

No programa electoral co que o Partido Popular de Galicia gañou a maioría absoluta 
nas eleccións autonómicas de 2016 recollíase como un dos compromisos o de 
complementar a delimitación dos Camiños, citando expresamente o de Fisterra e 
Muxía. 
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Por este motivo, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en 
Comisión: 

Cales son os próximos pasos previstos no proceso de posible delimitación do Camiño a 
Fisterra e Muxía? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:49:36 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:50:04 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2017 11:50:12 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 11:50:15 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/12/2017 11:50:24 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:50:31 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/12/2017 11:50:40 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:50:49 

 
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2017 11:50:57 

 
Paula Prado Del Río na data 27/12/2017 11:51:05 
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Á Mesa do Parlamento 

María Julia Rodríguez Barreira, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, 
Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor López  e Daniel Varela 
Suanzes-carpegna, 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 Oral en Comisión 2ª Ordenación 
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 

A Ronda María Emilia Casas Baamonde, que circunvala a cidade de Monforte, dende a 
estrada LU-546 (Monforte-Lugo) ata a LU-617 (Monforte-Chantada),corresponde a un 
tramo da LU-664, de titularidade autonómica. 

Esta estrada soporta un tráfico moi considerable, por atoparse nas súas inmediacións 
varios edificios públicos, e por confluir nela outras vías que dan acceso ao centro da 
cidade, ao Hospital Comarcal, ao mercado gandeiro, e dende data recente a unha das 
saídas da Vía de Altas Prestacións (Lugo-Monforte).  

Estas circunstancias aconsellan mellorar a seguridade vial desta estrada. 

Tense aprobado un acordo parlamentario instando á Xunta a estudar as medidas 
oportunas para mellorar a seguridade vial da LU-664, no tramo da Ronda María Emilia 
Casas Baamonde de Monforte, con especial atención á súa confluencia coas rúas 
Corredoira, Abeledos e a Estrada de Currelos. 

Por todo isto, os deputados asinantes formulan as seguintes Preguntas Orais en 
Comisión: 

- Cal é o resultado do estudo para mellorar a seguridade vial da LU-664, no tramo da 
Ronda María Emilia Casas Baamonde? 

- Cales son as actuacións que se ten previsto acometer e cal o estado da súa 
tramitación? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017   
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 13:02:40 

 

Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 13:03:16 

 

Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 13:03:31 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 13:03:40 

 

Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 13:03:58 

 

Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 13:04:13 

 

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 13:04:35 
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Á Mesa do Parlamento 

María Julia Rodríguez Barreira, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, 
Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor López  e Daniel Varela 
Suanzes-carpegna, 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 Oral en Comisión 2ª Ordenación 
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 

 

No Concello de Monforte de Lemos vense de levar a cabo unha actuación de 
eliminación de vertedoiros incontrolados localizados en distintos puntos do municipio. 

Existen lugares onde se depositan lixo e cascallos de maneira ilegal, nalgúns casos 
con varios focos, na mesma zona. 

A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, ven de colaborar na eliminación 
destes vertedoiros incontrolados. 

Por todo isto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan as seguintes 
preguntas orais en comisión: 

1.Cómo se ten desenvolvido no ano 2017 o  Programa de limpeza de Vertedoiros 
Incontrolados impulsado pola Xunta de Galicia no Concello de Monforte de Lemos? 

2.Cal foi o custe económico desta actuación e cal a aportación da Consellería de Medio 
Ambiente? 

3.Cantas foron as toneladas retiradas na eliminación destes vertedoiros e a superficie 
de terreo recuperada? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2.017  
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 12:20:55 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 12:22:47 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 12:23:27 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 12:23:36 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 12:23:54 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 12:24:23 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 12:24:37 

 

72171



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias Rodríguez, Silvestre 
Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado e Daniel 
Vega Pérez, 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 na 
Comisión, 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 
 
Contra o que adoita afirmar a oposición, que acusa ao goberno de “propaganda” en 
cada un dos proxectos lexislativos que trae a este Parlamento, a actividade lexislativa 
da Xunta ten sido especialmente prolífica e certeira na anterior lexislatura. 
 
De feito, a pasada lexislatura foi a segunda da historia de Galicia na que máis leis se 
teñen aprobado (55), mais isto veu acompañado dun esforzo considerable de 
racionalización e integración normativa, pois por vez primeira vez o número de leis 
vixentes ao final da lexislatura foi inferior ao existente ao seu comezo. Aprobáronse 
tamén as primeiras Directrices de Técnica Normativa de Galicia, para unificar os 
criterios de redacción de toda a lexislación galega. 
 
As prioridades temáticas da acción lexislativa da Xunta de Galicia nestes catro anos 
teñen sido, fundamentalmente, tres: a reactivación económica, a mellora do benestar 
social e a racionalización en todos os sentidos, tanto no territorial como no de 
estruturas administrativas ou servizos públicos. 
 
Outra prioridade, neste caso xa dende o punto de vista técnico e de autogoberno foi a 
substitución e modernización de textos con máis de 20 anos de antigüidade. Reduciuse 
nunha vintena o número de leis con máis de 25 anos de antigüidade que se manteñen 
vixentes en Galicia. Hoxe temos, en consecuencia, un mapa normativo fondamente 
renovado. 
 
Pero para dispoñer dun ordenamento xurídico completo, claro e operativo son claves 
tres aspectos: poucas leis pero modernas e ben desenvolvidas e concretadas. 
 
En consecuencia, dende o Grupo Parlamentario Popular queremos cuestionar á Xunta 
de Galicia sobre a efectividade real das normas aprobadas na pasada lexislatura. 
 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:  
 
Que resultados ten dado ata o de agora a aplicación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de 
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia? 
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Santiago de Compostela,  28 de decembro de 2017 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 13:50:12 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2017 13:50:24 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2017 13:50:30 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/12/2017 13:50:39 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 13:50:46 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 13:50:52 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 13:51:01 
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Á Mesa do Parlamento 
 

Raquel Arias Rodríguez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Silvestre 

Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado e Daniel 

Vega Pérez, 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 na 

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

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 do Centro de Certificación do Castiñeiro. 

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

 

1. En que fase se atopa a posta en marcha do Centro de Certificación do 
Castiñeiro? 

 

 

2. Cales son as previsións que manexa o Goberno sobre os beneficios que se 
poden derivar da posta en funcionamento do Centro de Certificación do 
Castiñeiro dende o punto de visto económico pero tamén como elemento 
dinamizador no incremento da superficie dedicada á plantación de castaños?.  
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2017 13:51:57 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 13:52:06 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2017 13:52:16 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/12/2017 13:52:23 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 13:52:29 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 13:52:38 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 13:52:47 
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A Mesa do Parlamento  
 
Raquel Arias Rodríguez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Silvestre 
Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado 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 na 
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.  
 
Galicia é unha das comunidades autónomas que conta con maior número de 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, o que supón unha 
oportunidade para a modernización e o crecemento do sector elaborador.  
 
No programa electoral co que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza 
maioritaria da cidadanía galega en setembro de 2016, o avance nas marcas e 
distintivos de calidade figuraba como punto destacado e, en concreto, facíase 
referencia a “Seguir desenvolvendo as Indicacións Xeográficas actualmente iniciadas” 
entre as que se mencionaba expresamente a IXP Ribeiras do Morrazo.  
 
Despois das eleccións, a Xunta cumpriu ese compromiso electoral ata o punto de que a 
colleita de 2017 será a primeira que poida producirse e comercializarse baixo este selo 
de calidade.  
 
E isto é así porque dende o pasado mes de marzo, despois de terse publicado a orde 
pertinente no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado, habilitouse a 
protección nacional transitoria que permite operar baixo este selo no mercado nacional.  
 
Esta nova IXP aglutina aos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Vilaboa, 
Pontevedra, Poio e Redondela, que contan con algo máis de 2.300 hectáreas de 
viñedo.  
 
Os viños protexidos son brancos e tintos cunha gradación mínima de 11,5 e 10,0 % 
Vol., respectivamente. E as uvas, variedades brancas albariño, caíño branco, godello, 
loureira, treixadura, branco lexítimo e torrontés; e tintas, brancellao, caíño tinto, pedral, 
espadeiro, loureiro tinto, mencía e sousón.  
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En relación con este asunto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 
Que valoración fai o Goberno galego dos resultados da recente creación da Indicación 
Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo? 
 
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2017 13:53:48 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 13:54:01 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2017 13:54:14 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/12/2017 13:54:21 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 13:54:28 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 13:54:36 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 13:54:45 
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A Mesa do Parlamento  
 
Raquel Arias Rodríguez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Silvestre 
Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado 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 na 
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 
  
Contar cunha indicación xeográfica protexida ou unha denominación de orixe permite o 
desenvolvemento e consolidación da industria alimentaria da zona afectada. Contribúe 
substancialmente ademais a xerar riqueza e mesmo a dinamizala dende o punto de 
vista social e cultural.  
 
Ata tal punto que en Galicia, que é unha das comunidades autónomas que conta con 
máis selos de calidade, 30.000 produtores e case 900 industrias traballan baixo o seu 
amparo. E a súa importancia económica é tal que o volume de negocio deste tipo de 
produción certificada ronda os 350 millóns de euros.  
 
No que respecta ao sector da carne de vacún, Galicia ocupa un lugar salientable en 
España, dado que o 15 por cento da carne que se produce no Estado procede da nosa 
comunidade autónoma. O selo ‘Ternera galega’, vixente dende 1994, é hoxe un 
exemplo de consolidación e recoñecemento no mercado dentro e fóra de Galicia.  
 
No programa electoral co que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza 
maioritaria da cidadanía galega en setembro de 2016, o avance nas marcas e 
distintivos de calidade figuraba como punto destacado e, en concreto, facíase 
referencia a “Seguir desenvolvendo as Indicacións Xeográficas actualmente iniciadas” 
entre as que se mencionaba expresamente a IXP Vaca e Boi galegos.  
 
Dende xuño deste ano e co fin de poñer en valor a produción de vacas e bois galegos 
púxose en marcha unha IXP que, ao contar coa protección nacional transitoria, permite 
a comercialización de vacas e bois baixo este selo de calidade no ámbito nacional.  
 
En relación con este asunto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en 
Comisión:  
 
Que  valoración fai o Goberno galego dos resultados da recente creación da Indicación 
Xeográfica Protexida Vaca e Boi de Galicia e da súa tramitación? 
 
 

72178



 

 

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
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José González Vázquez na data 27/12/2017 13:57:11 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2017 13:57:18 
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Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 13:57:33 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 13:57:40 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 13:57:48 
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A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 

Rodríguez, Silvestre Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo e Carlos Gómez 

Salgado, 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 na 

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

 

Conscientes da importancia do sector lácteo para a economía galega, dende o Grupo 

Parlamentario Popular queremos interesarnos sobre o traballo que desenvolveu a 

Xunta de Galicia en prol de incrementar o consumo de leite entre os consumidores. 

Nas explotacións galegas prodúcese un leite de excelente calidade motivado por unha 

mellora xenética importante, a suma de condicións xeográficas e un manexo 

excepcional das vacas.  

Desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario a aposta pola 

promoción e o consumo dos produtos agroalimentarios galegos e, neste caso concreto, 

do leite galego. 

Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 

Comisión: 

Que programas desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite 

entre os consumidores? 

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
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Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 14:01:18 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 14:01:23 
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A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 

Rodríguez, Silvestre Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo e Carlos Gómez 

Salgado, 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 na 

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

Dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario que o Goberno galego 

explique as medidas que está a adoptar para incrementar o consumo de leite nos 

centros de ensino. 

Sabendo da importancia que ten para a saúde o consumo de produtos lácteos, cremos 

necesario que se leven a cabo campañas de divulgación e promoción do consumo de 

leite e produtos lácteos entre a xente máis moza do noso país. 

Neste senso, a curto prazo é necesario potenciar o consumo destes produtos entre os 

nenos e a mocidade e, a longo prazo, crear hábitos alimenticios saudables de cara o 

seu futuro. 

Así, ante o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en 

Comisión: 

Que programas desenvolve a Xunta de Galicia para incrementar o consumo de leite 

nos centros de ensino? 

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
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Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 14:04:05 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 14:04:15 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2017 14:04:22 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2017 14:04:33 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/12/2017 14:04:50 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 14:04:57 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 14:05:04 
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A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 

Rodríguez, Silvestre Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo e Carlos Gómez 

Salgado, 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 na 

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

Dende o Grupo Parlamentario Popular queremos preguntar polas razas autóctonas 

galegas avícola, ovica/cabrúa, bovina, equina e porcina. O feito de ter razas autóctonas 

é importantísimo para o noso rural xa que aporta unha valor engadido a eses produtos 

no momento da súa comercialización. 

En Galicia, contamos con 10 razas autóctonas das especies nomeadas anteriormente 

que son a galiña de Mos, a ovella galega, a vaca cachena, a vaca caldelá, a vaca 

frieiresa, a vaca limiá, a vaca vianes, a vaca rubia galega, o cabalo pura raza galega e 

o porco celta. 

No senso de potenciar as razas autóctonas ten unha vital importancia a xenética para 

seguir avanzando e mellorando a cabana gandeira da nosa comunidade e, polo tanto, 

tamén a das razas autóctonas. Así, é necesario destacar e por en valor o traballo que 

está a realizar Xenética Fontao para a mellora xenética das razas autóctonas galegas. 

Por outra banda, tamén queremos poñer de relevancia as axudas que a Xunta de 

Galicia está a conceder aos gandeiros e a colaboración da administración autonómica 

coas asociacións que defenden e loitan polas razas autóctonas. 

É un compromiso que este grupo adquiriu ante a cidadanía galega a través do 

programa electoral co que obtivo a súa confianza maioritaria en setembro de 2016, no 

que se recollía expresamente que “Continuaremos co fomento do emprego das razas 
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autóctonas, tratando de incrementar os seus censos, seguir a valorizalas como sistema 

de produción diferenciada fomentando o seu uso comercial como vía de subsistencia 

das ganderías e promovendo os produtos obtidos”. 

Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 

Comisión: 

Que está a facer a Xunta de Galicia para acadar un incremento dos censos das razas 

autóctonas galegas? 

 

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 14:06:54 

 
José González Vázquez na data 27/12/2017 14:07:04 
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Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/12/2017 14:07:23 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/12/2017 14:07:30 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2017 14:07:36 
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A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, José González Vázquez, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 

Rodríguez, Silvestre Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo e Carlos Gómez 

Salgado, 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 na 

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

Dende o Grupo Parlamentario Popular queremos interesarnos polo sector agrario 

galego e querémolo facer desde o punto de vista da transformación, piar fundamental 

para garantir o futuro da gandería como sector prioritario para a economía galega e, 

así, avanzar e apostar decididamente no noso rural. 

Así, a transformación dos produtos agrarios é un dos eixos fundamentais para crear 

postos de traballo no rural e, polo tanto, garante a viabilidade para que se poda vivir do 

mesmo. 

Hoxe en día podemos falar de industrias producindo gran cantidade de leite cunha 

calidade excepcional para a súa venta en líquido pero nós temos como obxectivo 

seguir a impulsar a transformación en derivados lácteos. 

Pero tamén é fundamental a transformación dos produtos cárnicos, a viticultura e os 

produtos da horta galega. 

Polo tanto, desde este Grupo Parlamentario estamos a interesarnos pola 

transformación dos produtos agrarios galegos desde unha perspectiva global. 

Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en 

Comisión: 
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Que balance fai a Xunta de Galicia das axudas a proxectos de transformación de 

produtos agrarios concedidas nos últimos anos? 

 

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/12/2017 14:09:22 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Aurelio Núñez Centeno, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa 
Iglesias, Gonzalo Trénor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia 
Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro 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 Oral en 
Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
Nos últimos anos, a Xunta de Galicia vén facendo un grande esforzo para seguir 
avanzando na vertebración do territorio e contribuíndo á unha maior competitividade e 
á igualdade de oportunidades dos galegos.  
 
A pesar das dificultades derivadas da crise económica, na pasada lexislatura o 
Goberno galego foi quen de continuar desenvolvendo vías de altas prestacións, 
incrementando en máis dun 66% a rede de alta capacidade con respecto ao ano 2009: 
120 novos quilómetros de vías de altas prestacións libres de peaxe, que permiten que o 
80% da poboación se atope actualmente a menos de 15 minutos dunha vía de alta 
capacidade.  
 
Un dos maiores exemplos deste avance témolo na Autovía da Costa da Morte, posta 
en servizo o 29 de xullo do pasado ano. 27 novos quilómetros libres de peaxe (25 
quilómetros de autovía entre Carballo e Baio e 2 quilómetros da variante de Baio), que 
supoñen unha transformación nas comunicacións dunha comarca na que habitan 
120.000 persoas, e incide na mellora da calidade de vida e benestar de todos os 
veciños da zona, máis alá dos cinco concellos polos que discorre o trazado. Con esta 
nova infraestrutura, a Xunta daba continuidade á vía de altas prestacións existente e 
facíao na zona de maior tráfico, xa que Carballo é o núcleo de maior poboación e o 
centro de actividades administrativas da comarca.  
 
Unha vez que o treito principal da autovía da Costa da Morte xa está en servizo desde 
o pasado verán, cómpre agora que o Goberno galego continúe traballando e dando os 
pasos necesarios que permitan acometer a prolongación da conexión ata o concello de 
Vimianzo, nunha primeira fase, tal e como ten comprometido o propio presidente da 
Xunta, continuando así a aposta pola vertebración das comarcas de Bergantiños, 
Soneira e Fisterra.  
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas 
para a súa resposta oral en Comisión:  
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1. Que valoración fai o Goberno galego da posta en servizo da Autovía da Costa da 
Morte ?  

 
2. Que previsións manexa a Xunta de Galicia para dar continuidade á Autovía da Costa 
da Morte?  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Daniel Vega Pérez, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeiras Broz, Jacobo Moreira 
Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López, Daniel 
Luis Varela Suanzes-Carpegna, 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 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servicios.  
 
Como xa se dixo en múltiples ocasións e así o está a demostrar o Goberno galego 
coas políticas que vén implementando, a actual ten que ser a lexislatura do sector 
primario e, polo tanto, do rural.  
 
É necesario que o rural sexa un lugar atractivo para vivir o que permitirá o asentamento 
de poboación e a creación de industria.  
 
Así, unha das cuestións prioritarias para facer do rural un lugar no que a xente 
desenvolva os seus proxectos de vida é que conte cunhas infraestruturas e 
comunicacións en condicións óptimas e que as súas vilas, pobos e aldeas estean 
perfectamente conectados coas autoestradas do seu contorno.  
 
Neste eido, é preciso pór de manifesto a aposta decidida por parte da Xunta de Galicia 
para que os concellos máis rurais conten cunhas vías de comunicación nun perfecto 
estado.  
 
Así, ante o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as 
seguintes Preguntas Orais en Comisión: 
  
- Cales son os prazos previstos na execución das obras da estrada LU-124 no seu 
tramo Lindín-Cruz da Cancela?  
 
-En que consisten as ditas obras? 
 
-Cal é a dotación orzamentaria asignada para esta actuación? 
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017. 
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 28/12/2017 09:53:08 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor 
López, Diego Calvo Pouso, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez 
Barreira e Jacobo Moreira Ferro, 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 Oral en Comisión 2ª 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
A vía Ártabra é unha vía fundamental para a área metropolitana da Coruña e nese 
sentido o Goberno da Xunta puxo en servizo dous treitos da vía Ártabra (7,96 km de 
tronco máis 1,78 km da variante de Oleiros e 42 M€) en plena crise e recesión 
económica.  
 
A conexión da Vía Ártabra coa AP-9 é imprescindible para o completo funcionamento 
desta vía de altas prestacións, para garantir os movementos dos concellos de Oleiros, 
Sada e Cambre cara a Coruña e viceversa.  
 
Por elo, a Xunta de Galicia está a facer todo o posible para levar adiante esta 
infraestrutura, desenvolvendo a única opción posible de conexión coa AP-9, e 
mantendo para una fase posterior a súa conexión coa autovía A-6.  
 
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte Pregunta Oral para a 
súa resposta en Comisión:  
 
 
-Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia aposta pola conexión da AP-9 coa 
vía Ártabra no enlace da Gándara?  
 
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017  
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 Á Mesa do Parlamento 
  
Marta Novoa Iglesias, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Antonio 
Mouriño Villar, Cristina Romero Fernández, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Julia 
Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª, Ordenación territorial, Obras 
Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
O Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, é o máis antigo de Galicia, e ademáis é a 
principal área industrial da provincia de Ourense, formada por máis de 350 empresas e que 
conta con 8.000 empregos directos. Por él circulan diariamente máis de 20.000 vehículos 
diarios, dos que preto de 5.000 son de tráfico pesado.  
 
O aumento experimentado nos últimos anos tanto na actividade como na demanda de 
tráfico de mercancías e persoas no Polígono de San Cibrao das Viñas, fai necesaria a 
realización de infraestructuras que garanticen a competitividade das empresas radicadas 
no Polígono, constituindo así unha prioridade conectalo coa autovía Madrid-Vigo para 
reducir o tempo e os costes, unha intervención fundamental tanto para as empresas que xa 
se encontran no Polígono coma as que esté por vir.  
 
Ademáis non só favorecerá ao Polígono de San Cibrao das Viñas, senón que tamén se 
verá beneficiado o Parque Tecnolóxico de Galicia, situado no mesmo Concello, e o 
Polígono de Pereiro de Aguiar que linda co de San Cibrao.  
 
Esta infraestructura, ven a reforzar a aposta do Goberno Galego, por mellorar as 
comunicacións de forma responsable, eficiente e sustentable, axudando a reforzar a 
competitividade do territorio e contribuíndo a activación dos motores da recuperación do 
emprego.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta Oral en 
Comisión:  
 
-En qué situación se atopa o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de 
San Cibrao coa A-52?  
 
Santiago de Compostela, 28  de decembro de 2.017.  
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado,Guadalupe Murillo Solís, Marta Novoa 
Iglesias,Diego Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, Isabel Novo Fariña, César 
Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, María Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor 
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna 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 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servicios.  
 
A Xunta de Galicia destinou para este ano 2017, a través da Axencia Galega de 
Infraestruturas, un total de 10,5 millóns de euros ao Plan de Sendas de Galicia.  
Para a comarca de Pontevedra a planificación global está contida na Estratexia en 
materia de mobilidade alternativa para a comarca de Pontevedra.  
 
No mes de xuño deste ano licitouse o contrato de servizo para a redacción dos 
proxectos de construción de 13 sendas peonís e ciclistas na comarca de Pontevedra e 
concellos limítrofes.  
 
Estas actuacións, que levará a cabo a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), serán 
cofinanciadas polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, e están 
enmarcadas na segunda fase do Plan de Sendas de Galicia, co obxectivo de 
incrementar a seguridade de peóns e ciclistas, posto que son os usuarios máis 
vulnerables das estradas, e promover a mobilidade sustentable.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión:  
 
1.- En qué estado se atopa a tramitación do contrato para a redacción dos proxectos de   
construción do Plan de Sendas na comarca de Pontevedra?  
2.- Cal é o calendario previsto para o inicio das obras?  
3.- Cal é o investimento previsto para estes proxectos?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017  
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72197



 

 

 
 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor 
López, Diego Calvo Pouso, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez 
Barreira e Jacobo Moreira Ferro ,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 Oral en Comisión 2ª 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
Nos últimos anos, a rede de estradas en xeral e autonómica en particular, veu véndose 
incrementada de xeito progresivo para acadar o obxectivo de mellorar a vertebración 
do territorio galego, mellorar a seguridade viaria por estrada e permitir que a maior 
parte da poboación teña unha vía de alta capacidade próxima ao seu ámbito.  
 
A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada 
polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e que non son de titularidade do Estado ou doutros organismos. 
Esta rede autonómica está clasificada en diversas categorías: rede primaria básica, 
rede primaria complementaria e rede secundaria.  
 
A rede básica que está formada por os grandes eixos que, xunto ca rede de interese 
xeral do Estado, vertebran o territorio, o conectan ca rede de estradas das 
comunidades autónomas veciñas e relacionan entre si tanto os grandes centros de 
poboación como os principais lugares de actividade económica comprende as 
autopistas, autovías e vías de alta capacidade autonómicas. Estas últimas teñen una 
importante transcendencia na vertebración de importantes comarcas galegas co 
conxunto do sistema, e polo tanto construíronse algunhas novas nos últimos anos.  
 
A apertura destas novas vías ou a mellora das existentes, require tempos de 
maduración para que a poboación as coñeza e as incorpore aos seus hábitos de 
mobilidade, cara a valoración destas accións, os parlamentarios asinantes plantean a 
seguinte, Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión:  
 
-Cal é a evolución do tráfico da rede autonómica de estradas?  
E, en particular, Canto tráfico están rexistrando as vías de alta capacidade postas en 
funcionamento nos últimos anos?  
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017  
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 Á Mesa do Parlamento  
 
María Julia Rodríguez Barreira,Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Jacobo 
Moreira Ferro,Diego Calvo Pouso,Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor López, Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna e Encarna Amigo Díaz ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
Pregunta Oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servicios. 
 
A Xunta de Galicia é titular dun importante número de estradas,que, non sendo 
titularidade do Estado ou doutros organismos, discorren polo territorio da Comunidade. 
Un patrimonio viario que hai que conservar e preservar e que precisa dun importante 
esforzo investidor, toda vez que son miles os quilómetros de estradasgalegas que 
precisan de conservación ordinaria para evitar o seu deterioro, pero tamén de 
actuacións extraordinarias de mellora dos seus elementos e da súa seguridade, e 
mesmo de actuacións puntuais que permitan a circulación en condicións óptimas. 
 
Mais aló desas obras de carácter extraordinario e puntual, a conservación permanente 
das estradas non só permite que estean en bo estado para unha maior seguridade e 
mellor servizo aos usuarios, senón que, ademais, impide que se produza unha maior 
degradación das vías, que encarecería e dificultaría máis a súa reparación. O Plan de 
Reforzo de Firmes que se está a acometer dá boa conta da importancia desas tarefas 
de conservación. 
 
Porén, os miles de quilómetros de estradas autonómicas que debe conservar a Xunta 
deGalicia, e o elevado custo anual por quilómetro da súa conservación, obriga a 
establecer unha orde de prioridades das actuacións. 
 
O programa electoral co que o Partido Popular de Galicia acadou a confianza 
maioritaria dos galegos nas eleccións autonómicasde 2016 recollía un compromiso 
especialmente intenso, tanto en traballo como en investimento. 
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 
1. Que actuacións desenvolve de xeito cotián a Xunta de Galicia en materia de 
conservación das estradas e cales son as súas prioridades de actuación?  

2. Que balance pode facer o Goberno galego ao respectodo Plan de Reforzos de 
Firme? 
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 Á Mesa do Parlamento 
  
Aurelio Nuñez Centeno, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa 
Iglesias, Gonzalo Trénor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia 
Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro 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 Oral en 
Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
O Executivo galego, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, está a 
desenvolver un ambicioso Plan de Sendas en distintas comarcas galegas. Trátase dun 
plan que concreta a construción, ao longo de distintas fases, de 170 novos quilómetros 
de novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe en distintas estradas 
autonómicas. Un compromiso que foi recollido no programa electoral co que o Partido 
Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria do pobo galego e que está a 
efectivizarse con actuacións concretas dende o goberno.  
 
O Plan de Sendas de Galicia prevé todo un conxunto de actuacións planificadas sobre 
sete comarcas de Galicia entre elas a Comarca de Bergantiños, encamiñadas a 
reforzar a seguridade viaria de peóns e ciclistas e a ofrecerlle aos cidadáns modos de 
desprazamento menos contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular.  
Un plan que, estamos convencidos, está a supoñer unha mellora substancial no reforzo 
da seguridade viaria nas estradas autonómicas que son obxecto de actuacións e que 
redundará tamén no incremento da calidade de vida dos veciños e veciñas da Comarca 
de Bergantiños, na que a Xunta ten anunciado a construción de 7 novas sendas, con 
máis de 10 km de actuacións en concellos como Carballo, A Laracha, Laxe ou Cabana. 
  
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas 
para a súa resposta oral en Comisión:  
 
-En que estado de desenvolvemento se atopan as distintas fases do Plan de Sendas 
da Comarca de Bergantiños?  
 
-Que actuacións concretas se están a desenvolver actualmente no marco do Plan de 
Sendas de Galicia na Comarca de Bergantiños?  
 
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2.017  
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Alberto Pazos Couñago, Martín 
Fernández Prado,Diego Calvo Pouso, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, 
Gonzalo Trénor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez Barreira 
e Jacobo Moreira Ferro 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 Oral en Comisión 2ª 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
O Executivo galego, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, está a 
desenvolver un ambicioso Plan de Sendas en distintas comarcas galegas. Trátase dun 
plan que concreta a construción, ao longo de distintas fases, de 170 novos quilómetros 
de novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe en distintas estradas 
autonómicas. Un compromiso que foi recollido no programa electoral co que o Partido 
Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria do pobo galego e que está a 
efectivizarse con actuacións concretas dende o goberno.  
 
O Plan de Sendas de Galicia prevé todo un conxunto de actuacións planificadas sobre 
sete comarcas de Galicia entre elas a Comarca de Vigo, encamiñadas a reforzar a 
seguridade viaria de peóns e ciclistas e a ofrecerlle aos cidadáns modos de 
desprazamento menos contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular.  
Un plan que, estamos convencidos, está a supoñer unha mellora substancial no reforzo 
da seguridade viaria nas estradas autonómicas que son obxecto de actuacións e que 
redundará tamén no incremento da calidade de vida dos veciños e veciñas da Comarca 
de Vigo, na que a Xunta ten anunciado a execución de aproximadamente 12,5 
quilómetros de novas sendas, en concellos como Baiona, Porriño, Mos, Nigrán ou 
Gondomar.  
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas 
para a súa resposta oral en Comisión:  
 
-En que estado de desenvolvemento se atopan as distintas fases do Plan de Sendas 
da Comarca de Vigo ?  
 
-Que actuacións concretas se están a desenvolver actualmente no marco do Plan de 
Sendas de Galicia na Comarca de Vigo?.  
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017 
 
 

72204



 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2017 12:34:56 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2017 12:35:32 

 
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2017 12:35:41 

 
Martín Fernández Prado na data 28/12/2017 12:35:54 

 
Diego Calvo Pouso na data 28/12/2017 12:36:15 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 28/12/2017 12:36:25 

 
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2017 12:36:37 

 
Gonzalo Trenor López na data 28/12/2017 12:36:53 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 28/12/2017 12:37:12 
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 Á Mesa do Parlamento 
  
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trénor 
López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez Barreira e Jacobo 
Moreira Ferro 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 Oral en Comisión 2ª Ordenación 
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
O Executivo galego, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, está a 
desenvolver un ambicioso Plan de Sendas en distintas comarcas galegas. Trátase dun 
plan que concreta a construción, ao longo de distintas fases, de 170 novos quilómetros 
de novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe en distintas estradas  
autonómicas.Un compromiso que foi recollido no programa electoral co que o Partido 
Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria do pobo galego e que está a 
efectivizarse con actuacións concretas dende o goberno.  
 
O Plan de Sendas de Galicia prevé todo un conxunto de actuacións planificadas sobre 
o conxunto do territorio da Comunidade, encamiñadas a reforzar a seguridade viaria de 
peóns e ciclistas e a ofrecerlle aos cidadáns modos de desprazamento menos 
contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular.  
 
Un plan que, estamos convencidos, está a supoñer unha mellora substancial no reforzo 
da seguridade viaria nas estradas autonómicas que son obxecto de actuacións e que 
redundará tamén no incremento da calidade de vida de todos os galegos.  
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas 
para a súa resposta oral en Comisión:  
 
-En que estado de desenvolvemento se atopan as distintas fases do Plan de Sendas 
de Galicia?  
-Que actuacións concretas se están a desenvolver actualmente no marco do Plan de 
Sendas de Galicia?  
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 28/12/2017 12:41:50 

 

72206



 

 

Jaime Castiñeira Broz na data 28/12/2017 12:42:13 
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Jacobo Moreira Ferro na data 28/12/2017 12:43:39 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Alberto Pazos Couñago, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Jacobo 
Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor 
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes 
do Regulamento da Cámara presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servicios.  
 
A Xunta de Galicia está a executar os investimentos necesarios para facer realidade o 
desdobramento do Corredor do Morrazo, co fin de materializar a súa conversión en 
autovía desta infraestrutura, que se considera esencial e prioritaria para o reforzo da 
seguridade viaria e a mellora da mobilidade de todos os veciños do Morrazo.  
 
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda destinará a esta autovía un investimento 
global de 55 millóns de euros e reserva nos Orzamentos de 2018 unha partida de 12,8 
millóns de euros, a maior dotación orzamentaria dedicada a unha infraestrutura viaria 
no presente exercicio.  
 
O acometemento de actuacións desta entidade leva, indefectiblemente, aparelladas 
molestias para os usuarios da infraestrutura, polo que resulta imprescindible realizar 
unha axeitada planificación dos traballos que minimice, en tempo e intensidade, esas 
incomodidades. 
  
Ademais, estas obras de ampliación estanse a levar a cabo de forma compatible coa 
importante escavación arqueolóxica que a Xunta de Galicia levou a cabo na área do 
Castro de Montealegre, minimizando a afección ao castro.  
 
Por todo o anteriormente exposto, e co obxectivo de que os veciños de toda a comarca 
dispoñan da información necesaria sobre a situación das obras e a definitiva posta en 
funcionamento desta autovía libre de peaxe, chamada a vertebrar a mobilidade no 
Morrazo, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:  
 
1. Cales son as previsións en relación coa execución da Autovía do Morrazo, para a 
posta en servizo de cada un dos treitos?  

2. Cal é a situación ao respecto do Castro de Montealegre?  
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2017 13:05:04 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 28/12/2017 13:05:22 

 
Martín Fernández Prado na data 28/12/2017 13:05:30 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 28/12/2017 13:05:50 

 
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2017 13:06:56 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 28/12/2017 13:07:29 

 
Gonzalo Trenor López na data 28/12/2017 13:07:42 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 28/12/2017 13:07:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Fermín Losada Álvarez 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 6ª. 

 

 

A situación dos traballadores de Maderas Iglesias S.A., con instalacións no Porriño e 

Mos é cada vez máis complicada, sometidos a unha grande incerteza sobre o futuro dos 

seus postos de traballo. 

 

 

Hai máis de dous meses, o día 17 de outubro, este Parlamento aprobou no seu Pleno por 

unanimidade unha proposición non de lei que instaba ao Goberno galego a Facer 

xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias S.A. coa finalidade de procurar a 

viabilidade e a continuidade da empresa, velar polos dereitos laborais e polo 

mantemento do emprego. 

 

 

Tendo en conta que pasados máis de seis meses, continúa a ameaza de peche sobre os 

traballadores, se cabe con maior intensidade e premura. Ameaza, que ante un emprego 

fortemente feminizado, ten un dobre impacto, o impacto do propio desemprego, e o 

impacto das obxectivas dificultades para acadar novo emprego para estas mulleres.    

 

 

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) É consciente a Xunta de Galicia do problema social e laboral que arrastra dende hai 

anos  a empresa Maderas Iglesias S.A.? 

 

 

2ª) É consciente da importancia social e económica que o emprego desta empresa, 

maioritariamente feminino, ten para as comarcas do sur da provincia de Pontevedra? 

 

 

3ª) Ten sometido a Xunta de Galicia a algún tipo de control específico os recursos 

públicos concedidos a esta empresa, a pesar dos problemas laborais e financeiros que 

presenta dende hai anos?    

 

 

4ª) Que xestións ten feito o Goberno galego para cumprir o mandato do Parlamento de 

Galicia, aprobado por unanimidade, para cooperar na busca de solucións aos problemas 

económicos e laborais de Maderas Iglesias S.A.? 
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Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2017 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2017 13:20:05 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/12/2017 13:20:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión 8.ª. 

    

 O pasado 1 de decembro a Autoridade Portuaria de Vilagarcía tomou a decisión 

de transmitir a concesión do centro deportivo Condesa Sport situado na rada 

Arousana á empresa Grupo Sanbrafit S.L., que é unha empresa de recente 

creación e moi vencellada a anterior concesionaria da instalación deportiva 

portuaria. 

Esta decisión, ademais de semellar cando menos discutible en termos legais, pero 

sobre todo éticos, debería ser reformulada, xa que a actual situación é derivada 

das decisións políticas do PP no Concello e no Consello de Administración do 

Porto, que facilitaron a unha empresa “afín” a utilización privativa de dominio 

público para unha actividade que nada ten a ver coa actividade portuaria, ademais 

de incrementar os obstáculos para abrir Vilagarcía ao Mar.  

Dende este grupo consideramos que a renuncia do anterior concesionario debería 

ter servido para recompoñer esta lamentable situación, de forma que se 

recuperase para o uso público ese entorno, ou en todo caso permitise unha 

utilización con prezos mais acaídos aos prezos do entorno evitando desta forma 

que se continúe a competencia desleal con outros proxectos empresarias desta 

índole.  

A transmisión contempla a subrogación dos compromisos da anterior empresa, 

co que entendemos necesario que antes da transmisión da concesión, dende a 
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administración se tiveran interesado sobre o futuro dos traballadores e a situación 

ao respecto das débedas tributarias e coa Seguridade Social.  

En Marea tamén se pregunta que interese tiña a administración portuaria en non 

abrir a posibilidade de transmisión a outras entidades interesadas, de tal forma 

que se optase pola mellor en termos económicos, sociais e laborais para a cidade 

e o porto.  

Por todo o exposto, a deputada e deputado asinantes presentan as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1.ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia desta transmisión de concesión 

administrativa pechada para outros operadores interesados? 

2.ª) Cree a Xunta que se actúa conforme a lexislación con este proceso, que 

valoración fai do ingreso en materia de Canon que vai recibir o porto por esta 

actividade? 

3.ª) Como é posible que non se teñan introducido novos criterios que garantan o 

futuro e viabilidade da explotación logo da experiencia co anterior 

concesionario? 

4.ª) Ten realizado a administración público algúnha actividade tendente a garantir 

a solvencia da empresa que recibe a trasmisión, xa que a mesma é de recente 

creación e con persoas relacionadas co anterior concesionario? 

 

 Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 
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   Juan José Merlo Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 28/12/2017 14:12:26 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 28/12/2017 14:12:34 
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A Mesa do Parlamento 

Sandra Vázquez Domínguez, Marta  Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, 

Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Vispo-Rodríguez, 

Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira, deputadas 
e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta a seguinte pregunta 

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

 

A participación da cidadanía na vida social e cultural consolídase cando as persoas e 

os grupos, dunha forma totalmente libre, altruísta e solidaria, actúan en procurar o 

benestar social e a mellora da calidade de vida da comunidade. 

Crear máis oportunidades e con maior igualdade para os mozos e mozas obxectivo da 

Xunta de Galicia. 

O voluntariado é esencial para a nosa sociedade, por elo, o Goberno galego aposta por 

el con diferentes programas e o Partido Popular de Galicia incluíu no seu programa 

electoral do ano 2016, co que obtivo a confianza maioritaria dos galegos, o compromiso 

de fomentar a obtención do certificado de experiencia voluntaria como método de 

adquisición de competencias transversais altamente valorada polo tecido empresarial. 

É o momento de avaliar que ten feito o goberno para dar cumprimento a este 

compromiso. 

Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan a seguinte 

pregunta en Comisión: 

 

Que programas de voluntariado ten posto en marcha a Xunta de Galicia que permitan 

aos galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método de 

adquisición de competencias transversais? 
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Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 29/12/2017 10:22:26 

 
Marta Rodriguez Arias na data 29/12/2017 10:22:36 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 29/12/2017 10:22:48 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/12/2017 10:22:56 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 29/12/2017 10:23:02 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 29/12/2017 10:23:12 

 
María Soraya Salorio Porral na data 29/12/2017 10:23:21 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 29/12/2017 10:23:28 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/12/2017 10:23:36 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa 
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López, Daniel Varela Suanzes-
Carpegna deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª, Ordenación Territorial, 
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
A Xunta de Galicia, a través da empresa pública XESTUR, ven de convocar un novo 
concurso de Solo Empresarial con bonificacións de entre o 30 % e o 50% do precio de 
venda cun total de 441 parcelas e máis de 1,4 millóns de metros de superficie. Un dos 
polígonos que gozan desta cualificación é o Polígono das Gándaras en Lugo.  
 
Por outra banda, ademáis da compravenda das parcelas, a Xunta de Galicia, a través 
do IGVS e Xestur adxudican solo empresarial en dereito de superficie en donde as 
empresas adxudicatarias pagan un canon anual moi reducido.  
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta 
Oral en Comisión:  
 
-Que balance fai a Xunta de Galicia das medidas de bonificación do prezo de venda e 
da adxudicación en dereito de superficie no parque empresarial das Gándaras en 
Lugo?  
 

 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 12:15:38 

 
Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 12:15:49 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 29/12/2017 12:16:09 

 
Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 12:17:42 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 12:18:13 
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Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 12:18:31 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 12:18:42 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa 
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª Ordenación territorial, 
Obras públicas e Medio Ambiente e Servicios.  
 
A Conselleira de Infraestructuras en vivenda na súa comparecencia no pleno do día 7 
de febreiro facía mención as distintas actuacións levadas a cabo pola Conselleira así 
cómo a novos programas que se ían poñer en marcha en materia de vivenda e 
rehabilitación.  
 
Falaba a Conselleira de que as actuacións tiñan un dobre obxectivo no que viñan  
traballado dende facía anos:  
 
-Incrementar a calidade de vida dos galegos e das galegas.  
-Contribuír ao progreso económico.  
 
Dous eixes que guiaron a política da Consellería en anos pasados é unha política para 
as persoas e para o impulso da competitividade económica, dous piares que tamén 
serán o traballo do futuro.  
 
No eido da vivenda poñerían o foco, nos programas dirixidos a faciliar o acceso a unha 
vivenda ás persoas e ás familias con máis dificultades. Cuns programas cómo o Bono 
Social, Programa Rehaluga, Rehabilitación parque de Vivendas Públicas. Etc.  
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta 
Oral en Comisión:  
 
-Que balance fai a Xunta de Galicia sobre as actuacións realizadas e axudas 
concedidas en materia de vivenda?  
 
 
Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 12:29:29 
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Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 12:29:42 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 29/12/2017 12:30:03 

 
Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 12:31:39 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 12:31:57 

 
Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 12:32:33 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 12:32:43 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Soraya Salorio Porral, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Gonzalo Trenor 
López, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia 
Rodríguez Barreira, Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputados e deputadas do 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro no disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esta Mesa, a seguinte 
Pregunta para a súa resposta Oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras 
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.  
 
O pasado 11 de agosto de 2017, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez, visitou a zona histórica de Betanzos para comprobar o inicio das obras dos 
tres edificios de uso residencial que a Xunta comezou a rehabilitar, situados na rúa 
Clérigos 13, e na rúa A Cerca 9 e 13, nos que se investirán arredor de 1,2 millón de 
euros.  
 
Para poder levar a cabo estas actuacións foi necesaria a firma dun convenio a finais de 
2010, entre o Concello de Betanzos e o IGVS, no que a Administración autonómica 
adquiría 9 edificacións no casco histórico co fin de levar a cabo a súa rehabilitación, 
nas rúas A Cerca, Clérigos, Cortaduría, Lanzós e Rúa Nova, ademais doutra na rúa A 
Cerca 9, que foi cedida gratuitamente.  
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte seguinte 
pregunta en Comisión:  
 
-Que previsións ten a Xunta para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo no casco vello de Betanzos?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soraya Salorio Porral na data 29/12/2017 12:42:39 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 12:42:50 

 
Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 12:43:00 

 
Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 12:43:18 
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Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 12:43:40 

 
Diego Calvo Pouso na data 29/12/2017 12:43:49 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 29/12/2017 12:44:20 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 12:44:56 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 12:45:12 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Marta Rodríguez Arias, Jaime Castiñeiras Broz, Martín Fernández Prado, Jacobo 
Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López, 
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 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 Oral en 
Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 
  
Nos últimos dous anos, a Xunta de Galicia vén concedendo bonos de alugueiro social e 
adxudicando vivendas a familias necesitadas e en risco de exclusión social, no marco 
das medidas para loitar contra os desafiuzamentos.  
 
O Programa Bono de Alugueiro Social é unha das doce medidas adoptadas pola Xunta 
para facer fronte aos desafiuzamentos e en defensa do dereito á vivenda e consiste en 
axudas mensuais de ata 200 euros para o pago de aluguer.  
 
Asemade, este programa tamén contempla unha axuda única de 600 euros para 
afrontar os gastos derivados da formalización do novo contrato de arrendamento ou 
para o pago de débedas.  
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral 
en Comisión:  
 
-Que valoración fai a Xunta de Galicia do programa Bono Alugueiro Social desde a súa 
posta en marcha?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 29/12/2017 12:51:59 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 12:52:20 

 
Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 12:52:29 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 29/12/2017 12:52:56 
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Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 12:53:23 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 12:53:42 

 
Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 12:54:10 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 12:54:21 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Antonio Mouriño Villar, Marta Novoa 
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López, Daniel Varela Suanzes-
Carpegna deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, 
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª, Ordenación Territorial, 
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.  
 
Na actualidade atópase en tramitación o Plan Estatal de vivenda 2018-2021 e segundo 
o seu borrador as liñas básicas serán as seguintes:  
 
O impulso e mellora das axudas o alugueiro, o fomento do Parque de vivenda en 
alugueiro, axudas a persoas afectadas por desafiuzamentos, fomento da rehabilitación, 
eficiencia enerxética, rexeneración e renovación urbana, axudas para o acceso a 
vivenda e aos mozos, axudas a persoas mariores, así como a subsidiación dos 
préstamos concedidos ao abeiro dos plans de vivenda anteriores.  
 
Este Plan de Vivenda, será desenvolvido nosa Comunidade autónoma, mediante o 
oportuno convenio co Ministerio de Fomento que o desenvolva.  
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta 
Oral en Comisión:  
 
-Cales son as liñas do Plan de Vivenda que a Xunta levará a cabo en desenvolvemento 
do programa marco do Ministerio de Fomento?  
 
 
Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 13:16:42 

 
Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 13:16:56 

 
Antonio Mouriño Villar na data 29/12/2017 13:17:49 

 
Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 13:18:34 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 13:18:57 
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Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 13:19:24 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 13:19:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

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

resposta oral na Comisión 1ª. 

 

 

No BOE núm. 280 do 18 de novembro de 2017 publicouse resolución da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza pola que se licita o contrato de servizos de vixilancia e seguridade nos 

edificios administrativos da Xunta de Galicia. 

 

 

O valor estimado deste contrato ascende a 22.056.588,45 euros, sen división en 

lotes, e cun prazo de execución de 18 meses prorrogable. A data límite de 

presentación de ofertas rematou este pasado 26 de decembro actual. A apertura 

pública do sobre B (documentación relativa a criterios non avaliables 

automaticamente) está fixada para o próximo 5 de xaneiro de 2018. 

 

 

Analizados os pregos de condicións desta licitación, representantes dos 

traballadores deste sector de actividade téñense dirixido ao órgano de 

contratación denunciando graves problemas de incumprimento de acordos sobre 

contratación pública con prácticas que non respectan acordos asinados entre as 

patronais e as centrais sindicais maioritarias no sector. Os prezos desta 

contratación non acadarían os mínimos de garantía da calidade do emprego dos 

traballadores e traballadoras que desenvolven a as súas funcións nos edificios 

administrativos autonómicos, fomentando así as empresas “low cost” que non 

garanten o marco laboral necesario. Razóns polas que a representación sindical 

ten solicitada a suspensión cautelar desta licitación co obxecto de emendar estas 

preocupantes deficiencias. 

 

 

Dado o elevado importe desta licitación, que afectaría ademais a preto de 180 

traballadores do sector, e considerando outras importantes licitacións de servizos 

que a Consellería de Presidencia está a xestionar con diversas deficiencias que 

condicionan unha axeitada concorrencia ao tempo que deterioran a calidade do 

emprego que xeran.  
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Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 

Que previsións ten o Goberno galego para corrixir as deficiencias detectadas nos 

prezos da actual licitación dos servizos de vixilancia e seguridade nos edificios 

administrativos autonómicos, e que non garanten a calidade dos postos de 

traballo afectados? 

 

 

Pazo do Parlamento, 29 de decembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/12/2017 13:36:10 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/12/2017 13:36:36 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/12/2017 13:36:44 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 29/12/2017 13:36:51 
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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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa 

Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 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 condicións de accesibilidade no CEIP Emilia 

Pardo Bazán na cidade da Coruña.  

 

A necesaria aplicación de novas e distintas leis que, desde o ámbito estatal e 

galego, requiren das instalacións públicas a adaptación a criterios de accesibilidade, e 

que serán de obrigado cumprimento nos vindeiros anos, debe contar coa suficiente 

planificación e preparación por parte da administración.  

A aplicación destas novas leis é fundamental para garantir un acceso non 

excluínte e universal a todos os edificios públicos e máis, se cabe, para os centros de 

ensino público. Xa que logo, corresponde ás administracións educativas asegurar un 

sistema educativo inclusivo en todos os niveis educativos e garantir un posto escolar ao 

alumnado con discapacidade, sexa temporal ou permanente, prestando atención á 

diversidade de necesidades educativas do alumnado con discapacidade, mediante a 

regulación de apoios e axustes razoables para a atención de quen precisen unha atención 

especial de aprendizaxe ou de inclusión.  

Neste sentido, e coa perspectiva de adaptación aos criterios que se esixen na Lei 

10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade e no Real decreto lexislativo 1/2013, de 

29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das 
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persoas con discapacidade e da súa inclusión social, cómpre realizar as actuacións 

necesarias para adaptar as instalacións do CEIP Emilia Pardo Bazán na cidade da 

Coruña, hoxe en día carente dunha accesibilidade universal para o conxunto do centro. 

As instalacións do mesmo, divididas en dous planos, edificio educativo e pistas 

polideportivas, está comunicada mediante escaleiras, que impiden ás persoas con 

mobilidade reducida e con diversidade funcional o acceso ás zonas, polo que é necesario 

realizar obras necesarias para a súa adaptación.  

Asemade, o acceso desde a entrada de vehículos (desde a travesía dos Rosais) 

comunica coa zona inferior, polo que calquera persoa con diversidade funcional non 

pode acceder a outras instalacións que non sexan as que se sitúan no devandito plano. 

Asemade, a rampla de acceso desde o aparcamento tampouco reúne as condición 

mínimas requiridas para poder ser empregada por persoas con algún tipo de 

discapacidade, cun desnivel moi superior ao máximo posíbel para se desenvolver 

individualmente sen axuda de terceiros.  

Por último, tamén é obriga da Xunta de Galiza realizar todas aquelas obras e 

actuacións que, polas súas características e envergadura, signifiquen un investimento 

necesario e superior a aquelas obras de rango menor, de mantemento e conservación, 

que se puideran asumir por un Concello, algo que neste caso, e por tratarse dunha 

actuación integral e que afectaría a varias partes da estrutura do edificio, é evidente. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en comisión, relativas ás condicións de accesibilidade no 

CEIP Emilia Pardo Bazán na cidade da Coruña:  
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- Coñece a Xunta de Galiza a situación descrita? 

-  Ten previsto a Xunta de Galiza realizar as obras de adaptación, facendo 

cumprimento do dereito ao acceso universal a todas as instalacións do recinto 

educativo? 

-  Para cando? 

 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 11:22:17 

 
María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 11:22:24 
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Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 11:22:27 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 11:22:29 

 
Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 11:22:31 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 11:22:33 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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, relativa ao peche das liñas de ESO do 

CPI Tomás de Lemos, as razóns da Xunta de Galiza para a súa decisión e as súas 

consecuencias.  

O 22 de xuño de 2017 fíxose pública a decisión da Xunta de Galiza de que a 

Educación Secundaria Obrigatoria pasase a desaparer do CPI Tomás de Lemos, que 

pasa a converterse nun CEIP, pasando a ser alumnado e profesorado asimilados polo 

IES do Ribeiro situado a algo máis dun quilómetro de distancia. Este feito desatou 

numerosas protestas, mobilizacións e peticións de rectificación tanto na comarca do 

Ribeiro, por parte da cidadanía, profesorado, alumnado e asociacións de pais e nais, 

como noutras moitas comarcas afectadas polas modificacións da Consellaría de 

Educación que, porén, non rectificou ningunha delas.  

A propia xunta de persoal docente non universitario de Ourense (da que forman 

parte a CIG, STEG, CCOO, FETE-UGT e ANPE amosaba o seu rexeitamento e 

alertaba a finais de xuño de 2017 de que esta decisión tería consecuencias no plano 

laboral, xa que derivaría tanto na incerteza do profesorado arredor do seu destino 

vindeiro como na redución de postos de traballo, co consecuente incremento na ratio de 

alumnado e redución na calidade educativa.  
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Semanas despois, o 13 de xullo de 2017, coñecíase a oferta da Consellería de 

Educación de prazas definitivas para o profesorado do centro Tomás de Lemos no IES 

do Ribeiro a partir da reorganización unilateral por parte da Xunta de Galiza. Trátase 

dunha oferta de 10 prazas, 5 cubrirían prazas ocupadas no IES O Ribeiro por 

provisionais. Segundo denuncian fontes consultadas no IES O Ribeiro existe unha 

previsión de dúas xubilacións polo que cabe prever que do traslado de case 180 alumnos 

e alumnas dun centro a outro só se aumenta o profesorado en 3 persoas. Desta forma, os 

efectos do cambio das ensinanzas da ESO vai supoñer eliminar un total de 16 postos de 

traballo, 14 de secundaria e 2 do corpo de mestres e mestras. Vista esta situación non 

resulta críbel a promesa do goberno galego de manter o numero de grupos e o número 

de profesorado e recursos destinados á educación dos nenos e nenas da comarca do 

Ribeiro e parece confirmarse unha operación de desmantelamento do ensino público xa 

que con estas actuacións impedirase unha boa atención á diversidade e cabe agardar 

inmediata redución de oferta educativa.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta en comisión: 

 

Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego para evitar a masificación e 

perda de calidade do ensino na comarca do Ribeiro? 

Por que reduce o goberno galego os postos de traballo que sumaban o IES do 

Ribeiro e o CPI Tomás de Lemos con anterioridade a xullo de 2017? 

Ten garantido o goberno galego a permanencia da oferta educativa e de 

optativas que había con anterioridade a xullo de 2017? 
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Cal é a ratio destes centros? E a do curso 2016-2017? Que valoración fai o 

goberno galego?  

Como valora o goberno galego a xestión das consecuencias destas 

modificacións para o profesorado que estivo pendente do seu destino e futura labor 

docente? Considera que é acaída? 

Ten garantido o goberno galego que se poidan atender as necesidade 

psicolóxicas e pedagóxicas derivadas destas modificacións para o alumnado que o 

precisar? De que forma?  

 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

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

 
Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 11:25:29 

 
María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 11:25:31 

 
Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 11:25:34 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 11:25:36 

 
Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 11:25:38 

 
Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 11:25:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa 

Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas e 

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

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

resposta oral en comisión, sobre o Castro ‘O Castelón’ de Castañoso no Concello da 

Fonsagrada. 

 

No lugar de Castañoso no Concello da Fonsagrada localizáronse os restos 

arqueolóxicos dun castro ‘O Castelón de Castañoso’ que, se ben estaba documentado 

nunha guía Everest dos anos ‘70 escrita polos curas Enrique López Fernández e José 

Argul Folgueiras, nunca fora estudada.  

Na súa descrición os relixiosos sinalaban a posíbel existencia de, polo menos, 

unha sauna castrexa alén doutras construcións.  

En outono de 2015 o Museo da Fonsagrada impulsou unha primeira 

intervención arqueolóxica, financiada pola Dirección Xeral de Patrimonio (20.000€) co 

apoio do Concello, para descubrir e recuperar a sauna e a súa contorna.  

Os traballos foron desenvolvidos pola empresa “Terra Arqueos” e  estiveron 

dirixidos polo arqueólogo Luis Francisco López e o restaurador Miguel Ángel López 

Marcos.  

A intervención arqueolóxica continuou en 2017 co apoio da Deputación de Lugo 

(45.000€), de acordo coa información difundida polo Museo.  
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A sauna castrexa, en moi bo estado de conservación grazas ao uso agrario que 

mantivo durante longos períodos de tempo e ao difícil acceso á zona, constitúe un 

achazgo de importantísimo valor.  

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en comisión: 

 

- Cal é o estado no que se atopan actualmente as escavacións no Castro de 

Castañoso, na Fonsagrada? 

- Que achazgos e que liñas de investigación se produciron durante as 

intervencións arqueolóxicas? 

- Despois das análises de C-14, coñécese a datación dos restos? 

- De quen é propiedade o predio no que se atopa o castro? 

- De ser privado, existe algún convenio de cesión do mesmo? Durante canto 

tempo? 

- Que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza a respecto do castro quer no 

referido ao seu estudo, quer á conservación, posta en valor e divulgación? 
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Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 11:27:53 

 
María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 11:27:56 

 
Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 11:27:58 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 11:28:01 

 
Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 11:28:03 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 11:28:05 
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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, relativa ao mosteiro de Sta. Catalina de Montefaro (Ares). 

 

O mosteiro de Sta. Catalina de Montefaro, situado no Concello de Ares na 

provincia de A Coruña foi fundado arredor de 1145 polo conde Pedro Osorio da casa dos 

Traba pasando posteriormente á casa dos Andrade. 

Trátase dun edificio de grande valor histórico e artístico que se encontra nun 

lamentable estado por ser utilizado polo exército, trala Desamortización de Mendizábal, 

como acuartelamento de tropas e por teren sido feitas reformas nel sen xeito nin traza. 

O conxunto foi declarado BIC, no BOE nº148 de 21 de xuño do ano 2000 e 

segundo a Lei de Patrimonio, as competencias corresponden á Xunta.  

Tal é así, que no ano 2008 a Consellaría de Cultura redacta o Plan Director, que 

debería marca-la estratexia de actuación para recupera-la natureza debida e pasar a ser un 

ben público. 

Malia existir un compromiso inicial de facer investimento (novas que falan de 1 

millón de euros) o certo que co cambio de goberno a cousa quedou en nada. 

Existe un acordo de cesión de uso por parte do Ministerio de Defensa que obriga ó 

concello de Ares ó mantemento dunhas instalacións que poden reverter neste Ministerio 

cando este as reclame, sen dereito a indemnización algunha para a institución municipal. 
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Desde o BNG reclamamos dende hai tempo a constitución dun ente 

interadministrativo no que participen o Concello, a Xunta e a administración do Estado 

no que se definan as actuacións prioritarias a desenvolver partindo do Plan Director e os 

investimentos económicos necesarios e prazos para desenvolvelos, apostando por unha 

política de colaboración no mantemento do conxunto histórico-artístico en troques de 

manter unha situación como a actual, que fai recaer os custos do mantemento dun ben 

propiedade do Estado na veciñanza do concello” 

 

Por todo o anteriormente exposto, formúlase a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en comisión: 

Como pensa face-la Xunta de Galicia para poñer en marcha o Plan Director para o 

Mosteiro de Sta. Catalina de Montefaro e iniciar así a súa recuperación pública? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro 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 
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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 Castelo de Ameixenda é unha fortaleza levantada durante o reinado de 

Carlos III, no século XVIII.  

Construído nunha península de 33.000 metros cadrados, sobre acantilados 

de 3,5 de alto, foi gardián da ría de Corcubión durante décadas. 

A súa primeira pedra colocouse en 1740, e bautizárono «do Príncipe» na 

honra do futuro rei Carlos IV. A obra foi proxectada polo enxeñeiro Llovet e rematada 

por Carlos Lemaur.  

O 17 de outubro de 1994, o Castelo do Príncipe era declarado Ben de 

Interese Cultural na categoría de monumento. Cinco anos despois, o 17 de novembro de 

1999, o Bng de Cee presentaba unha moción destinada a que se cumprira a lei do 

patrimonio histórico-artístico con respecto ao Castelo do Príncipe.  

Esta iniciativa facía referencia, entre outras cuestións, á obrigatoriedade dos 

propietarios de abrir o edificio ao público catro veces ao mes, e á obriga do Concello de 

protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural do citado castelo.  

Non foi aquela a única ocasión na que o Bng se interesou polo asunto, mais 

nada cambiou desde a súa declaración, o Castelo segue pechado, o que claramente 
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supón, a mais do incumprimento da devandita lei, a perda dun atractivo turístico no 

pobo importantísimo.  

Hoxe por hoxe, tanto no que ten a ver co pobo de Cee como coa comarca, o 

turismo supón unha importante actividade económica, polo que perder ese atractivo é 

tamén perder unha fonte de ingresos nos locais de hostelería, restauración e ocio do 

pobo, que claramente se beneficiarían das visitas ó monumento.  

O patrimonio histórico e cultural do noso concello está a ser esquecido e 

desaproveitado ano tras ano e goberno tras goberno.  

 

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

comisión: 

- Que pensa facer a Xunta de Galicia co Castelo de Ameixenda, para que 

sexa posto a visita pública catro días ó mes tal e como se contempla na normativa BIC? 

- Ten pensado tamén establecer unha liña de asesoramento co concello para 

que este poña en valor o citado monumento e a historia que o circunda para desfrute e 

beneficio de lugareños e turistas? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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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 ás actuacións que hai que 

levar a cabo para atender as demandas educativas dos colexios de Vilagarcía. 

 

O Bloque Nacionalista Galego reuniuse coa Coordinadora de Nais e Pais dos 

Centros Educativos Públicos de Arousa, que agrupa ás ANPAS dos seguintes CEIPs: 

Escardia, Rosalía de Castro, Vilaxóan, Piñeiriño, Lomba, Rubiáns e Torre Illa. Desde a 

coordinadora foinos trasladado un completo dosier das necesidades que detectan en 

cada un dos centros e que se reproduce integramente a continuación: 

 

“As nais e pais dos centros públicos detectamos neste curso 2016/2017, 

gravísimas carencias a nivel de infraestruturas e a nivel de dotacións de persoal, que 

repercuten negativamente no alumnado. Coa intención de conseguir que se subsanen 

estas deficiencias elaboramos a seguinte compilación: 

Queremos concienciar da necesidade de dialogar coas familias e alumnos/as, as 

decisións que afecten aos centros, pois entendemos que é o xeito de coñecer e detectar 

carencias e demandas. 
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En relación a tódolos centros públicos demandamos: 

• Dotar os centros d@s profesionais que precisan para atender ao alumnado 

con necesidades educativas de apoio específico. 

• Reorganizar as rutas de transporte que afecten a alumn@s de educación 

infantil, primaria, secundaria e bacharelato; contando coas necesidades dos centros e 

das familias. 

• Renovar as instalacións obsoletas (cañerías, alumeado...) e revisar se existe 

amianto ou outros materias prexudiciais para a saúde. 

• En aras de mellorar a conciliación familiar, dotar de comedores escolares aos 

centros que o precisen e adaptar os horarios dos mesmos, e os de entrada e saída ás 

necesidades comúns das familias. 

• Garantir que as aulas estean debidamente acondicionadas para o desenrolo 

das actividades educativas. 

 

En relación a cada centro público e de xeito específico: 

 

C.E.I.P. A ESCARDIA.- 

Debido ao incremento de rapaces con n.e.a.e., precisa: 

1. Un/unha orientador/a a tempo completo e con praza definitiva, xa que nestes 
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momentos é compartido con outro centro e non dispón de praza definitiva, o que 

supón unha inestabilidade para o alumnado nesta área. 

2. Os especialistas en PT e AL que fagan falla para atender correcta e 

eficazmente aos alumnos/as que o necesiten. 

3. O desdobre do grupo de 3º de Primaria. 

4. No tocante ás instalacións, unha solución para evitar as altas temperaturas 

que se dan nas aulas os días de calor. 

 

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO (Carril).- 

1. Solicitan unha liña de autobuses de retorno a casa que saia ás 14.15 hs, xa 

que actualmente o transporte escolar de regreso sae ás 15.15 hs,obrigando así aos 

rapaces e rapazas transportados a ter que quedarse obrigatoriamente no comedor 

escolar. 

 

C.E.I.P. VILAXOÁN.- 

Os rapaces e rapazas están dando clase a temperaturas por debaixo do que 

sería 

desexable para o correcto desenrolo da actividade lectiva por causa de 

determinadas deficiencias detectadas no centro, polo cal pídese: 
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1. A substitución das antigas ventás por outras que axuden a manter o illamento 

térmico. 

2. A substitución da cuberta. 

3. Reposición do falso teito, xa que hai pranchas que se veñen abaixo. As que se 

foron substituíndo foi con fondos económicos do colexio. 

4. Substitución do depósito de gasóleo, que a pesar dos arranxos por parte 

do concello, segue perdendo unha parte importante de combustible. 

 

C.E.I.P. O PIÑEIRIÑO.- 

1. Solicita a implantación dun comedor escolar que comece a funcionar no 

inicio do curso 2017-2018. Estase á espera do visto bo da Xefatura Territorial ao 

respecto, unha vez que se fagan negociacións co Concello de Vilagarcía. 

2. Desdobre da clase de 5º de Ed. Infantil actual (6º de Ed. Infantil no vindeiro 

curso 2017/18 ou, no seu defecto, dotación dun mestre de apoio a tempo completo 

exclusivamente para ela, tal e como se fixo este ano. Trátase dun grupo de 25 alumnos 

(ratio máxima permitida legalmente) con tres casos de nenos con n.e.a.e., o que fai moi 

complicada a labor diaria dunha soa docente para o adecuado desenrolo e avance da 

clase, o cal repercutiría negativamente na calidade da ensinanza recibida. 

 

C.E.I.P. A LOMBA.- 
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Debido á existencia de máis de cen casos de alumnos con necesidades 

específicas de apoio educativo, demandan máis mestres especialistas en Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe, xa que na actualidade contan soamente con un de 

cada unha para os dous centros (C.E.I.P. A Lomba e Anexo A Lomba). 

 

C.E.I.P. RUBIÁNS.- 

Dende a Anpa Casanova do CEIP de Rubiáns consideramos que o os aspectos 

que se poderían mellorar son: 

1. Conseguir un/unha profesor/a de AL a tempo completo para o noso 

colexio.Neste momento o actual profesor de AL compártese con outros centros. Esta 

tamén é unha reclamación que se leva facendo dende o Consello Escolar do colexio 

dende hai bastante tempo. Esta demanda polo de agora non foi atendida. 

2. Conseguir un/unha Orientador/a definitivo/a para o noso colexio. Aínda que 

sexa compartido con Vilaxoán, e imporante que sexa definitivo para que cando chegue 

non teña que poñerse ao día de cada vez. Esta demanda tamén se realizou dende o 

Consello Escolar. A día de hoxe non está atendida. 

3. Ampliación do tempo de comedor, xa que consideramos que os actuais 45 

minutos son escasos para poñer en práctica os hábitos de vida saudables antes de 

despois das comidas (lavarse as mans, cepillarse os dentes). 

4. Adianto do horario de entrada no colexio as 9:30h. O actual horario de 

entrada 9:50h imposibilita que @s proxenitores/as que comecen a súa xornada laboral 

ás 9:00h poidan deixar no colexio ao seu fillo/a. Esta reclamación xa se leva facendo 

dende hai varios anos dende o Consello Escolar do centro. Notar que se adiantaramos 
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o horario tamén permitiría dispoñer de mais tempo para a actividade de comedor. 

Cuestión esta que dende a Anpa consideramos necesaria. 

5. Mellora no acceso a Internet do centro. A actual conexión é deficiente o que 

dificulta extremadamente a realización de actividades que teñan que ver coa rede ou 

que aproveiten os recursos da mesma. Esta demanda foi realizada polo profesorado do 

centro e segue sen estar atendida. 

6. E por último, a colocación de extintores no ximnasio novo. 

 

C.E.I.P. TORRE-ILLA (Illa de Arousa).- 

A nivel infraestruturas: 

1. Colocación de portas antipánico en todas as saídas como manda a 

lexislación. Nestes intres hai catro saídas sen elas. 

2. Unión do denominado pavillón de 5° co resto do colexio, para evitar 

desprazamentos polo patio para acudir ás aulas de música, inglés...ao igual que para 

poder usar o ascensor en caso necesario. 

3. Pizarras dixitais para o alumnado de Infantil. 

4. Porta de entrada con timbre-telefónico para evitar que estea aberta toda a 

mañá. 

5. Dotar a Infantil dun timbre que soe á vez que o do resto do colexio, xa que 

non chega o son do timbre principal ao pavillón onde están, co perigo que conleva se 

por algún motivo houbese que evacuar a todo o centro. 
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6. Espazo para a ANPA, xa que non contan con ningún sitio propio para facer 

reunións ou gardar material. 

7. Espazo propio para o Plan Madruga. Leva dous anos desenrolándose nun 

aula, co conseguinte trastorno, xa que se dan almorzos. 

8. Lembrar que unha aula está ubicada na ludoteca do Concello, xa que se non 

fora así, o colexio tería que prescindir da aula de informática ou de inglés, por poñer 

un exemplo. 

 

A nivel de profesorado: 

1. Un AL aparte do que xa se ten. Considérase insuficiente un só especialista co 

número de nenos que ten o colexio. 

2. Outro PT, debido a que o que está é o director, novo no cargo e no centro. 

3. Profesores/as de apoio. O caso máis sangrante, e que xa foi solicitado, dáse 

en Infantil, tendo nunha aula a dúas nenas con NEAE: minusvalía recoñecida e alerta 

médica escolar. 

4. Máis desdobres por curso. Das catorce unidades de Primaria, hai seis con 

vinte e cinco alumnos/as e dúas con máis de vinte.” 

 

A maiores deste dosier, referiron a falta de diálogo por parte d@s responsábeis 

da consellaría de Cultura, Ensino e Ordenación Universitaria na provincia de 

Pontevedra, que a pesares de solicitar reunións e tentar ter unha interlocución para 
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abordar a situación, sempre se atopan coa calada por resposta. Consideran que as 

carencias educativas existentes, fundamentalmente no referido á falta de profesorado 

especialista para atender @s con necesidade de apoio, son insostíbeis para comezar o 

vindeiro curso escolar con mínimas garantías para recibir un ensino de calidade. Non é 

posíbel integración educativa sen recursos, especialmente os humanos. 

 

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Coida o Goberno galego que a integración educativas é posíbel sen dotar aos 

centros d@s profesionais que precisan para atender ao alumnado con necesidades 

educativas de apoio específico? 

-Cal é a razón da negativa sistemática a recibir @s representantes das ANPAS 

por parte das persoas responsábeis da consellaría de Educación, Cultura e Ordenación 

Universitaria na provincia de Pontevedra? 

-Van modificar esa posición, e van sentarse con ANPAS e equipas directivas 

para abortar a multitude de demandas que teñen? 

-Van atender as demandas de reorganizar as rutas de transporte que afecten @s 

alumn@s de educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato; contando coas 

necesidades dos centros e das familias? 

-É posíbel a conciliación familiar e laboral, sen dotar de comedores escolares 

aos centros que o precisen e adaptar os horarios dos mesmos, e os de entrada e saída ás 

necesidades comúns das familias? 
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-Vai a Xunta de Galiza realizar as melloras demandadas nas instalacións: 

renovar as instalación obsoletas (tubaxes, alumeado...) eliminación de materias 

prexudiciais para a saúde, como o amianto, acondicionamento das aulas para o 

desenrolo das actividades educativas...? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro 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: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 13:15:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:15:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:15:17 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 13:15:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 13:15:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:15:24 

 

72255



 

 

 

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 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á necesidade de 

consolidación e intervención arredor da torre medieval de Sande no concello de Cartelle 

para a súa boa conservación. 

 

No concello de Cartelle, na parroquia de Sande, atópase a coñecida como 

fortaleza ou torre de Sande, unha xoia medieval da nosa historia que se levanta sobre 

unha superficie rochosa erguéndose a máis de 500 metros de altura. Concibida para a 

vixilancia e o control das terras próximas, do mesmo xeito que outras torres 

conservadas en concellos próximos como é o caso de Sandiás, esta estrutura constitúe 

un dos vestixios de arquitectura de funcionalidade militar existentes na comarca, o que 

salienta a importancia desta na Idade Media.  

A torre foi declarada como de Interese Turístico Nacional xa no 1949 e atópase 

tamén baixo a protección da Declaración xenérica do Decreto de 22 de abril de 1949 e 

da Lei n° 16/1985 sobre o Patrimonio Histórico Español. No ano 2009 a Consellería de 

Cultura prevía a consolidación e posta en valor das fortalezas e torres militares das 

comarcas da Limia, Verín e Terras de Celanova que tería incluído esta torre alén 

doutros espazos, porén non chegou a realizarse. Actualmente, esta construción recollida 

no Inventario xeral do patrimonio cultural de Galiza da Xunta con protección xurídica 

de declaración de Ben de Interese Cultural. 
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Malia estes recoñecementos e a importancia cultural, histórica e patrimonial da 

torre, actualmente atópase nun estado alarmante que require de intervención por parte 

das administracións. O seu acceso é complicado por mor da maleza e da superficie 

rochosa e ademais hai dúbidas canto á seguridade xa que o aspecto (especialmente unha 

fenda situada nun dos muros) parece indicar que a falta de coidado e intervención puido 

afectar negativamente á conservación da súa estrutura co paso do tempo e as incidencias 

metereolóxicas. Veciñanza e colectivos sociais da zona veñen demandando, polo tanto, 

que as administracións asuman a responsabilidade de levar a cabo as actuacións 

necesarias para a súa conservación, garantir a seguridade no seu acceso e contribuír a 

conservar a memoria colectiva da nosa historia e valorizar o papel dunha zona afectada 

polo despoboamento do rural.  

 

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

comisión: 

-Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a 

consolidación, conservación e accesibilidade da Torre de Sande en Cartelle? 

-Coñece o Goberno galego é o actual réxime patrimonial da Torre de Sande? En 

caso de poder confirmar a Xunta de Galiza a súa pertenza a un propietario ou 

propietaria identificábel, ten previsto requirir desta persoa ou persoas responsabilidade 

patrimonial a respecto do estado do ben?  

-Considera a Xunta de Galiza que ten cumprido coas súas obrigas canto á 

conservación do noso patrimonio? 

-Ten avaliado o Goberno galego a idoneidade de planificar traballos de 

restauración e conservación para este ben? 
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-Ten avaliado o Goberno galego a idoneidade de levar a cabo unha planificación 

para a valorización deste ben no marco da importancia da arquitectura militar e 

defensiva nesta zona para o aproveitamento cultural, histórico e turístico?  

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro 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: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 14:05:32 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 14:05:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 14:05:36 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 14:05:38 
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Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 14:05:40 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 14:05:43 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

Bergantiños, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

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

 

O Pazo de Xelmirez acolle agora a exposición “Mestre Mateo” que o 

pasado novembro de 2016 se inaugurou no Museo do Prado de Madrid e que 

reuniu por vez primeira un singular conxunto de esculturas do xenial artista ao 

que se lle dedicou o primeiro Día das Artes Galegas, autor, entre outras obras, do 

Pórtico da Gloria da Catedral, considerado un dos tesouros da historia da arte 

universal.  

Nas pezas que se expoñen atópanse dúas obras que no seu tempo 

pertenceron ao propio Pórtico da Gloria e que o Mestre Mateo creou, polo tanto, 

para a Catedral de Santiago. Trátase das imaxes de Abrahán/Xeremías e 

Isaac/Ezequiel que en 1948 foron mercadas polo Concello de Santiago ao conde 

de Ximonde por 60.000 pesetas, coa condición de que estas non abandonasen a 

capital da Galiza, mais que de maneira totalmente irregular e sen se coñeceren os 

procedementos empregados obran no poder da familia de Francisco Franco e non 

están en Compostela senón no Pazo de Cornide, na Coruña. 
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En 2012, con motivo da exposición Domus Iacobi que conmemoraba o 

800 aniversario da Catedral na que se mostraban as dúas esculturas, o grupo 

municipal do BNG de Compostela rexistrara xa unha pregunta ao goberno 

municipal sobre a existencia dalgún documento que dera conta da cesión das 

esculturas á familia Franco e, no caso de non existir, reclamaba o inicio de 

accións para recuperar as valiosas tallas de Mestre Mateo. A representante do 

goberno do PP respondía entón que consultados distintos departamentos non 

constaba ningún documento que acreditase a cesión.  

A iniciativa chegaba ao concello despois de que a Asociación O Sorriso 

de Daniel iniciara unha campaña encamiñada a recuperar as dúas tallas pétreas 

para o patrimonio público co obxectivo tamén de reagrupar o patrimonio 

Mateano. Catro anos despois, as esculturas volven saír ao espazo público con 

motivo da exposición do Mestre Mateo, primeiro no Prado e logo no Pazo de 

Xelmirez, mais continúa sen ver á luz ningún documento que explique por que 

dúas xoias artísticas que foron mercadas para integrar o patrimonio do Concello 

de Santiago están en dominio privado da familia Franco na Casa de Cornide da 

Coruña. 

Para o BNG a cuestión é de extrema gravidade e require unha acción 

firme por parte da Xunta de Galiza como institución que ten as máximas 

competencias en materia de patrimonio cultural.  

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

72261



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

-Ten coñecemento o Goberno galego de que a familia Franco posúe dúas 

esculturas procedentes da fachada románica da catedral de Santiago que eran 

propiedade do Concello de Santiago? 

-Que xestións realizou a Xunta de Galiza para a devolución destes bens 

artísticos expoliados ao patrimonio público? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza iniciar os trámites para a declaración 

destas dúas esculturas como bens de interese cultural? 

 

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 14:07:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 14:07:52 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 14:07:54 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 14:07:56 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 14:07:58 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 14:08:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 

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, relativa a demora nas obras de 

ampliación no CEIP Alfonso Daniel R. Castelao en Vigo. 

 

A demora nas obras de ampliación no CEIP Alfonso Daniel R. Castelao (no 

barrio de Navia) imposibilitaron o inicio do curso o pasado luns 11 de setembro 

nas debidas condicións de seguridade e hixiene para o alumnado e profesorado do 

citado centro. 

 As familias levan tempo advertindo a través da ANPA á Xefatura 

Territorial de Educación de que de non se tomar medidas non ía ser posíbel iniciar 

o curso con plenas garantías de salubridade e seguranza para o alumnado. Neste 

sentido, é de lamentar o enorme prexuízo provocado pola falla de rigor e 

capacidade de resposta da Xunta. 

A xunta directiva da ANPA deste centro está denunciar que as estruturas 

exteriores dificultan o tránsito de persoas, as aulas están completamente 

inutilizadas pola cantidade de pó en suspensión procedente do reforzo de piares e 
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outras medidas. Ademais, na zonas acoutadas estanse empregando produtos para a 

colocación de elementos cuxo cheiro se suma á toxicidade do ambiente.   

Todo isto supón un elevado risco para o alumnado, especialmente se padece 

problemas respiratorios. Por último, aínda non remataron as obras con guindastre, 

que sobrevoa con carga o espazo aéreo do patio exterior e o panel que cubrirá o 

teito aínda non se ten fixado. 

No BNG entendemos que, ademais de impedir o inicio normal do curso, o 

estado das obras e a falla de limpeza provocou que tampouco se puxera en marcha 

o servizo de aulas matinais nin de comedor, co impacto que iso ten na 

organización das familias e na conciliación laboral. Desde o BNG urximos que se 

adopten solucións definitivas que poñan fin aos temores fundados das familias. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1. Cal é a razón de que as obras de ampliación no CEIP Alfonso Daniel R. 

Castelao (no barrio de Navia) se demorasen e coincidisen co comezo do curso, 

provocando molestias e incomodidades no normal desenvolvemento da actividade 

lectiva e dos servizos complementarios? 

2. Que medidas se pensa adoptar para evitar que as obras se realicen en 

horario lectivo e durante os servizos complementarios?  
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3. Como se pensa garantir a seguridade e hixiene no centro durante a 

duración das obras? 

4. Que previsións ten o goberno galego para o remate das citadas obras? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:32:38 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:32:40 
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Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:32:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 13:32:44 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 13:32:46 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 13:32:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral en Comisión, sobre a desaparición do proxecto ‘Modelo Burela’ 

desenvolvido no IES Pedrouro ( A Mariña). 

 

O 16 de setembro de 2017 desde a equipa docente do IES Pedrouro no que se 

viña desenvolvendo o programa de integración social e normalización lingüística 

coñecido como ‘Modelo Burela’ anunciouse o fin do proxecto. Segundo comunicaron, 

como resultado da supresión das tres medias xornadas coas que o mantiñan.  

O denominado ‘Modelo Burela’ comezou a funcionar en 2005-2006 nesta 

localidade mariñá duns 10 mil habitantes na que conviven medio cento de 

nacionalidades diferentes, moitas delas vinculadas ao sector do mar e a pesca do bonito. 

De facto, no centro educativo Pedrouro, o 20% do alumnado é de nacionalidade distinta 

á galega.  

Este proxecto pedagóxico baseábase, segundo explican desde a equipa docente, 

nunha intervención planificada dirixida ao estudantado en risco de exclusión social, as 

súas familias, a equipa directiva do centro, a Comisión Pedagóxica e ao conxunto do 

profesorado e a administración educativa co obxectivo de facilitar a integración social 

da comunidade estranxeira, principalmente caboverdiana, que vive e traballa en Burela, 

mais tamén do Senegal, o Perú ou Marrocos.  

72268



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

“Tiñamos sentado as bases dunha escola inclusiva e transformadora e os 

resultados positivos ían agromando”, afirman. E eses resultados foron recoñecidos en 

numerosas ocasións pola propia administración que concedeu ao ‘Modelo Burela’ o 

premio de innovación Normalización Lingüística en diversas ocasións, a última delas en 

2012. Non foron os únicos en recoñecer o traballo pedagóxico e de normalización da 

lingua galega, tamén a Fundación Lois Peña Novo galardoou o proxecto no ano 2010 e, 

máis recentemente, no 2016 recibiu premio por parte da Fundación Donostia Capital 

Europea da Cultura.  

Porén, malia que Burela sempre foi posto como exemplo de integración e 

inclusión social, distintos estudos e traballos académicos denuncian o racismo existente, 

coa súa repercusión no ámbito educativo, e tamén a inacción política por parte das 

autoridades locais e nacionais diante desta realidade, como vén reflectir a desaparición 

do devandito proxecto pedagóxico e de normalización lingüística.  

 

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

comisión: 

 - Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza en relación ao proxecto ‘Modelo 

Burela’? 

- A que responde a desaparición, como denuncian desde o IES Pedrouro, do 

proxecto? 

- Que opinión lle merece á Consellaría de Educación a súa desaparición? 

72269



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

- Que accións adoptou ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para manter e 

promover o programa de integración social e normalización da lingua galega que se 

desenvolvía desde 2005-2006 no IES Pedrouro de Burela? 

- Como valora o Goberno galego o proxecto ‘Modelo Burela’ e os resultados 

obtidos na loita contra o abandono escolar e a exclusión social entre a poboación 

foránea que vive e traballa na comarca da Mariña? 

- Que outras accións, programas, actividades ou proxectos ten desenvolvido ou 

apoiado o Goberno galego con estes obxectivos? 

- Cales son as cifras de abandono escolar en Burela, cales entre a comunidade 

migrante ou descendentes de migrantes? Cal é a porcentaxe en relación coas cifras 

totais? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 13:37:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:37:53 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:37:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 13:37:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 13:37:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:38:01 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana 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 na Comisión 4ª. 

 

O Arquivo Histórico Provincial de Ourense é un centro situado no casco vello 

da capital ourensá e que recibe, custodia e difunde o patrimonio documental da 

provincia de Ourense. Aínda que de titularidade estatal, a súa xestión está transferida 

desde o ano 1989 á comunidade galega e actualmente depende organicamente do 

Departamento Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria en Ourense e funcionalmente da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro 

da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Situado nun enclave excepcional, no edificio que foi sede do antigo pazo 

episcopal, custodia 221 de diferente orixe, maioritariamente privada. Segundo consta na 

súa información pública, o Arquivo “abre 12 horas diarias e presta servizo a toda clase 

de usuarios, que acoden ou se dirixen a el por motivos administrativos, de investigación 

histórica ou culturais, no máis amplo senso da palabra”. 

O pasado 9 de outubro de 2017 fíxose público a través das redes sociais do 

Arquivo que “Ata novo aviso, polas tardes o servizo de consulta en sala do Arquivo 

Histórico Provincial de Ourense prestarase previa demanda realizada durante o día 

anterior ou, se as circunstancias do servizo o permiten, na mañá do mesmo día.” sen 
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colgarse información adicional da páxina web dependente da Xunta de Galiza 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal. Anteriormente, acontecera que a finais de setembro 

se anunciou “Por circunstancias sobrevidas, o vindeiro luns 2 de outubro o servizo en 

sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase de 8:30 a 14:30 h”. Neste 

sentido, alén da axilidade da información dispoñíbel nas redes sociais, cómpre apuntar a 

importante labor de difusión do patrimonio arquivístico ourensá por este medio do 

Arquivo. Porén, desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego gustaríanos 

obter máis información.  

Cómpre recordar que a cidade de Ourense, alén de albergar asociacións e 

colectivos que traballan a historia da cidade e do país, tamén acolle unha das facultades 

galegas nas que se cursa a carreira de Historia. Ademais, é frecuente que investigadores 

se despracen ata este arquivo tamén para levar a cabo consultas. Consideramos, pois, 

que a falta de información sobre este peche pode causar molestias e ademais produce 

unha importante inquedanza nunha cidade que xa está despoxada do libre acceso e uso 

do Museo Arqueolóxico. 

 

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

Comisión 4ª: 

Cal é a previsión de apertura en horario de mañá e tarde do Arquivo Histórico 

Provincial de Ourense? 

A que se debe o anuncio do día 9 de outubro de 2017? Canto tempo durou ou 

vai durar esta alteración? Cales son as razóns para non publicar ou demorar a 

publicación desta alteración na páxina web? Coñece o goberno galego algunha queixa 

motivada por esta situación? 
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Ten relación esta interrupción coa previsión de desinfectación para o 13 de 

outubro que xa fora anunciada?  

Afectou ou vai afectar a actividades programadas como a visita guiada ao 

arquivo histórico provincial de Ourense no marco do festival Espazos sonoros? 

Diminuíu ou vai diminuír o horario de atención ao público por falta de persoal? 

Considera o goberno galego que o persoal é suficiente?  

Ten previstas o goberno galego medidas e actuacións para aumentar as 

actividades divulgativas deste arquivo?  

Ten avaliado ou vai avaliar o goberno galego o impacto da difusión dos contidos 

deste e doutros arquivos galegos nas redes sociais? Ten previsto ou vai previr medidas 

para estendelo? Ten pensado dotar recursos para este fin?  

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:39:53 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:39:56 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:39:58 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 13:40:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 13:40:02 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 13:40:04 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

deputadas 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 4ª, sobre as actuacións que debe adoptar a Xunta de Galiza 

arredor da edición do libro en galego. 

 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno español publicou o 

informe sobre a situación do sector editorial no conxunto do estado correspondente ao 

ano 2016 titulado Panorama da edición de libros.  

Neste documento constátase a perda de peso do libro en lingua galega a respecto 

doutras linguas propias. E é que, mentres se editaron 1.211 títulos en galego, o 13% 

menos que o ano anterior, o libro editado en catalán continúa en ascenso (+7,2%) 

salientando o grande incremento daquel outro editado en euskera que aumentou o 

34,5% en relación ao ano 2015.  

Pola contra, Galiza continúa a reducir a edición na súa lingua malia 

incrementarse o 5,4% o número de libros rexistrados no seu conxunto, é dicir, 

independentemente da lingua, no ISBN. Así pois, o galego representa apenas o 1,5% 

das publicacións realizadas no Estado español.  
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Por subsectores, os libros de texto continúan encabezando a porcentaxe de 

edición (34,7), seguida da creación literaria (29%), literatura infantil e xuvenil (16,7%) 

e as ciencias sociais e humanidades (14,2%). 
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Os datos fornecidos polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte español 

constatan a progresiva merma do uso da lingua galega no sector editorial como reflicten 

as táboas incluídas no devandito informe. Tanto é así que a evolución dos títulos 

rexistrados no ISBN en galego sitúanse en 2016 (1.211) por baixo das cifras que se 

rexistraban o ano no que foi aprobada a Lei do Libro e da lectura de Galiza, en 2007.  

Unhas cifras sobre as que alertaba xa o Consello da Cultura de Galiza no seu 

informe O libro e a edición en Galiza (2016) e que motivou diversas iniciativas por 

parte do grupo parlamentar do BNG nesta lexislatura.  

Cómpre lembrar que Galiza conta cunha Lei do libro e da lectura desde o ano 

2007 na que se prevén medidas concretas para o impulso do sector editorial e tamén da 

promoción da lectura entre a poboación, nomeadamente entre as faixas de idade máis 

novas.  

Así mesmo, inclúe a creación do Consello Asesor do Libro cuxa primeira 

xuntanza tivo lugar en 2008. Este órgano ten como encomendas analizar a situación do 

sector e propor iniciativas para mellorala. Porén, desde a chegada do Partido Popular á 

Xunta de Galiza no ano 2009 apenas foi convocado en abril de 2010. Nunca máis se 

reuniu. Alén diso, a Consellaría de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria 

anunciou en abril de 2013 que implementaría o Plan director do libro durante a pasada 

lexislatura. Porén, catro anos despois continuamos sen saber nada del.  

Tamén cómpre sinalar que o programa orzamentario dirixido á Promoción da 

edición do libro en galego (432A) previsto nas contas de 2017 reduciuse en 200 mil 

euros en relación ao anterior exercicio o que reflicte o escaso ou nulo interese da 

Consellaría de Educación, Cultura e O.U. por este sector e tamén pola normalización de 

usos da lingua galega.  
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa o sector editorial 

do noso país e concretamente a edición en lingua galega? 

- Que opinión lle merece que a edición en galego caia o 13% entre 2015 e 2016 

mentres en Euskadi se incrementou o 34%? 

- Por que a Xunta non desenvolveu nos últimos dez anos a Lei do libro e da 

lectura de Galiza aprobada polo Parlamento galego en 2007? 

- Por que non se aprobou, malia ter sido anunciado en 2013, o Plan do libro? 

Pensa a Xunta de Galiza aprobalo nesta lexislatura? 

- Por que non se convocou o Consello Asesor do libro desde 2010? Pensa 

convocalo a Consellaría de Educación e Cultura despois dos datos publicados? 

- Que medidas ten pensado adoptar o Goberno galego para pular pola edición en 

galego? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 13:42:03 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:42:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:42:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 13:42:09 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 13:42:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:42:13 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral en Comisión, sobre as mudanzas previstas en materia de condicións 

laborais do alumnado de FP Dual. 

 

O 5 de outubro de 2017 tivo lugar en Madrid o III Foro da Alianza para a FP 

Dual na que o director da CEOE para a Formación, Juan Carlos Tejeda, presentou un 

informe no que recollen até 60 propostas regulatorias para “estabelecer un marco 

xurídico común” a todo o Estado español para o desenvolvemento, din, desta 

modalidade formativa.  

Entre as distintas medidas que inclúe o informe salientan aquelas referidas á 

modalidade contractual que rexe a relación entre o alumnado e as empresas para as que 

traballa. Neste senso, a patronal española propón facer extensíbel o contrato de 

formación e aprendizaxe alén dos 30 anos que actualmente se fixan como límite para 

“pasar a ser aplicábel a calquera alumno matriculado nun ciclo de modalidade dual, sen 

límite de idade”.  

Ademais, defenden desde a CEOE que estes contratos teñan un período de proba 

dun mes e que se o contrato se rescinde antes de finalizar o período de formación (cando 

se gradúe) non se exixa ningún tipo de indemnización.  
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Así mesmo, pretenden que o alumnado matriculado na FP Dual non contabilice 

como parte do cadro de persoal das empresas, que a xornada laboral non poida superar a 

fixada no convenio colectivo, sumando as horas de formación no centro e o traballo na 

empresa mentres que a retribución salarial fixaríase de acordo co SMI en proporción ás 

horas de traballo na empresa.  

Ademais, reclaman bonificacións públicas no caso de que contraten unha persoa 

previamente contratado pola FP Dual e a posibilidade de contratar a quendas. 

Segundo transcendeu nos medios de comunicación, o Ministerio de Educación 

español teríase comprometido coa patronal e tamén coas Comunidades Autónomas a 

negociar unha reforma na que se contemplen as demandas realizadas pola CEOE no 

marco desta Alianza.   

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que as demandas da patronal 

supoñen unha vulneración dos dereitos laborais e afondan na precarización que se 

estabeleceu coas sucesivas reformas aprobadas polo Goberno español e mesmo as 

agrava ao facer extensíbel os contratos de formación e aprendizaxe a calquera idade.  

 

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

Comisión: 

- Cónstalle ao Goberno galego que o Ministerio español está a negociar coa 

patronal unha modificación das condicións laborais que actualmente rexen a Formación 

Profesional Dual e os contratos de formación e aprendizaxe? 

- Cal é a opinión da Xunta de Galiza a respecto destas modificacións? E en 

relación coas demandas defendidas pola patronal? 
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- Que posición política ten o Goberno galego e, no concreto, a Consellaría de 

Educación sobre estas demandas e unha posíbel reforma? 

- Vai defender as súas competencias en materia de ensino o Goberno galego 

para impedir que se poidan recortar dereitos laborais ao conxunto das galegas e galegos 

e, máis especialmente, á mocidade? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:43:36 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 13:43:40 

72283



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

4 

 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 13:43:42 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Comisión, sobre o uso e presenza da lingua galega no cinema e as 

obrigas da Xunta de Galiza nesta materia. 

 

No ano 1999 o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade a Lei do 

audiovisual de Galiza que viña desenvolver o recollido no artigo 20 da Lei 3/1983, do 

15 de xuño, de normalización lingüística polo que se fixa como obriga do Goberno 

galego ‘fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e 

outros medios audiovisuais en lingua galega’.  

Neste contexto, a Lei 6/1999 recoñece “a importancia cultural, económica e 

social das actividades cinematográficas e do audiovisual, do papel que poden 

desempeñar como creación artística, información, coñecemento e imaxe de Galiza, a 

prol da consecución da normalización cultural e lingüística de Galicia, polo que os 

consideran sector estratéxico e prioritario” (artigo 1.3). Esta lei atribúelle á Xunta de 

Galiza a obriga de promocionar e difundir a cultura galega e normalización da lingua 

galega, así como a defensa da identidade galega (artigo 4.b).  

Esa obriga expresada na lexislación traduciuse no ano 2003 na convocatoria por 

parte da Xunta de Galiza, a través da Consellaría de Cultura, dunha liña de axudas 

dirixidas ao “desenvolvemento de guións e para a realización de proxectos de produción 
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audiovisual en lingua galega” que, aliás, incorporasen persoas novas na realización. 

Esas axudas fixaban o uso do galego como condición sine qua non para acceder a elas. 

Progresivamente a focaxe destas axudas foron desvinculándose do idioma, así  na 

convocatoria correspondente ao ano 2017 ese condicionante desaparece pasando apenas 

a ser un criterio máis entre aqueles puntuábeis na selección dos proxectos.  

O resultado atopámolo nas catro edicións do catálogo Films From Galiza (2013-

2017) elaborado pola AGADIC. Dos 48 filmes incluídos neste catálogo apenas 15 son 

en lingua galega. É máis, de acordo cos datos ofrecidos polo ICAA das películas 

realizadas entre os anos 2000 e 2015 no noso país menos do 25% foron realizadas en 

lingua galega fronte ao 66% en castelán.  

Arredor do audiovisual e do cinema no 2004 o Parlamento de Galiza aprobou, 

tamén por unanimidade, o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Entre as medidas a 

adoptar nos medios de comunicación e nas industrias culturais sitúase a promoción da 

dobraxe ao galego cando menos de 10 filmes anuais entre aqueles que presenten 

maiores expectativas comerciais.  

Esta actuación incorporouse como unha medida de actuación concreta despois 

de constatar que existía, na altura, e aínda hoxe, unha ínfima ou residual presenza de 

filmes de son directo en galego, dobrados ou mesmo en Versión Orixinal Subtitulada ao 

Galego (VOSG) nas salas comerciais.  

 

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

comisión:  
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- Cal é o número anual de espectadoras e espectadores nas salas 

cinematográficas comerciais na Galiza?  - Cantos filmes se proxectaron no último ano?  

- Cantos filmes proxectados foran realizados na Galiza? 

- Cantos contaban con axudas públicas da AGADIC? 

- Cantos e cales deses filmes foron proxectados en lingua galega e/ou VOSG?  

- Cantos deles foron dobrados ou subtitulados atendendo a criterios de 

expectativas comerciais de acordo co disposto no Plan Xeral de Normalización 

Lingüística? 

- Por que razón foron desligadas as axudas públicas dirixidas ao cinema da súa 

realización en lingua galega? 

- Diante desta realidade, cre o Goberno galego que está a cumprir coas súas 

obrigas en materia de normalización lingüística no audiovisual e, nomeadamente, no 

cinema? 

- Adoptou ou prevé adoptar algunha medida o Goberno galego para mudar esta 

situación? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 13:45:14 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana 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, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 4ª. 

 

Este Grupo Parlamentar tivo coñecemento da denuncia pública feita o pasado 24 

de outubro de 2017 pola APATRIGAL, Asociación para a defensa do patrimonio 

galego, dunha serie de actuacións lesivas cara o patrimonio do casco vello de Ourense 

por parte de Gas Natural Fenosa ao proceder á instalación de novas canalizacións do seu 

servizo en rúas como Santo Domingo.  

Tal e como recolle a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, o patrimonio cultural galego está constituído polos bens mobles, inmobles ou 

manifestacións inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, 

arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, 

documental ou bibliográfico, deban ser considerados como de interese para a 

permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. 

A parte antiga da cidade de Ourense é un conxunto histórico e artístico que ten 

como reto reverter a perda de poboación neste, a fuga de locais comerciais e a 

convivencia harmónica entre os usos lúdicos do perímetro que rodea a catedral e os usos 

da veciñanza. Neste camiño xoga un importante papel a modernización e 

acondicionamento das vivendas para que poidan desfrutar das maiores comodidades 

posíbeis e non supoña un factor de disuasión á hora de elixir esta zona para a residencia 
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particular ou para a ubicación de pequenos e medianos negocios. Porén, é un camiño 

que non se pode percorrer a calquera prezo e que debe contar co máximo respecto para a 

conservación da xoia arquitectónica e patrimonial que é. Neste sentido, desde o Bloque 

Nacionalista Galego estamos profundamente alarmados pola situación descrita pola 

asociación arriba mencionada así como por outras informacións transmitidas pola 

veciñanza.  

A zona afectada pola mala praxe de Gas Natural Fenosa, que parece ter optado 

pola destrución de pedra vella no lugar de proceder a métodos de actuación máis 

delicados de cara a conservar e restituír as mesmas, foi xa declarada como Conxunto 

Histórico Artístico o 12 de setembro de 1975. Tamén a área foi declarada como Área de 

Rehabilitación de Centro histórico o 9 de xaneiro de 1998 e nela sitúanse 2.520 

vivendas obxecto de rehabilitación, o que é unha contradición co desleixo que está a 

haber sobre a contorna que rodea estas vivendas e as actuacións que van encamiñadas a 

mellorar a súa dotación. 

A Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza que determinan 

que corresponde á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva sobre o patrimonio 

cultural de Galicia, contemplando tamén a relación e colaboración dos Concellos. Neste 

caso, a xuízo do Bloque Nacionalista Galego está a haber un claro desleixo por parte das 

administracións implicadas, tanto da Xunta de Galiza como do propio Concello de 

Ourense e que urxe un cambio de actitude para que obras como a canalización do gas ou 

outras non repercutan negativamente neste espazo colectivo.  

 

Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión 4ª: 

Coñece o goberno galego a situación arriba descrita?  
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Que actuacións levou ou vai levar a cabo a Xunta de Galiza para evitar e corrixir 

danos ao casco vello ourensá por parte de empresas como Gas Natural Fenosa?  

Considera o goberno galego que GNF está a actuar acorde á normativa vixente? 

Considera o goberno galego que o Concello de Ourense está a colaborar coa 

protección do noso patrimonio de forma acorde á normativa vixente? 

Está a fiscalizar a Xunta de Galiza este tipo de actuacións ao longo do territorio? 

Ten estabelecido algún tipo de canle informativa ou protocolo de actuación coa 

Dirección Xeral de Minas?  

Avaliaron neste caso o risco arqueolóxico?  

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

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

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

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

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

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

resposta oral en Comisión, sobre as pinturas mural ao fresco situadas nas igrexas 

parroquiais de Labrada e dos Vilares, no Concello de Guitiriz, e as medidas que debe 

adoptar o Goberno galego para a súa conservación. 

 

Na igrexa parroquial dos Vilares, no Concello de Guitiriz, atópanse un conxunto 

de pinturas mural ao fresco enormemente deteriorados. En total son cinco pezas que 

recollen na parte esquerda da entrada, tres escenas dos evanxeos: a lamentación de 

Cristo Morto, a imposición da calulla a Santo Ildefonso e o Santiago Matamouros; 

xunto con outras dúas, localizadas na parte dereita da igrexa, que representan 

ornamentos xeométricos e un fragmento dunha escena de paisaxe.  

Segundo o estudo realizado por Monterroso Montero datarían do século XVI, 

entre 1530 e 1540, e atribúenselle ao Mestre de Parga.  

Tamén na igrexa da Labrada, no mesmo concello, foron atopados murais, desta 

volta de autoría descoñecida mais de data próxima aos dos Vilares. 

Debido á falta de atención e mantemento, ás humidades e o paso do tempo, os 

frescos dos Vilares e Labrada atópanse moi deteriorados e en grave risco de 

desaparición. Así o sinalaron dous técnicos de restauración aos que a Asociación 

Sociocultural Lareira de soños lles pediu unha valoración profesional ao respecto.  
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Ambos os dous profesionais coincidiron en sinalar que era precisa unha 

restauración integral de urxencia e non só a consolidación das pezas. Neste senso, malia 

os contactos que a entidade cultural mantivo con diversas institucións, non se ten 

acometido ningunha tarefa de consolidación nin restauración sobre os frescos o que 

agrava o seu estado actual. 

 

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

comisión: 

-Ten coñecemento o Goberno galego da situación na que se atopan o conxunto 

de pinturas mural ao fresco da igrexa dos Vilares e de Labrada en Guitiriz? 

-Ten previsto desenvolver a Xunta de Galiza algunha actuación para frear o 

continuo deterioro destes frescos? 

-De ser así, que medidas prevé adoptar? 

-Contactou a Xunta de Galiza con algunha outra institución na procura de apoios 

e colaboración para acometer as actuacións necesarias? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños 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, sobre a desaparición de Enxeñería Xeomática e 

Topografía no Campus Terra do novo mapa de titulacións. 

 

En outubro de 2017 a Consellaría de Educación anunciou o novo mapa de 

titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG), unha remodelación que supón a 

incorporación de novos títulos e tamén a supresión doutros.  

Entre as titulacións que desaparecen atópase a Enxeñería xeomática e 

topografía, impartida até o momento no Campus Terra de Lugo, unha titulación cuxa 

matrícula se reduciu notabelmente nos últimos anos polo que se viu obrigada, xunto 

con outras, a ser sometida a un Plan de viabilidade aprobado no curso 2015/2016.  

Este plan, suxeito ao Decreto 222/2011 obrigaba, neste caso a Universidade 

de Santiago de Compostela (USC), a adoptar unha serie de medidas encamiñadas a 

garantir o mantemento da matrícula evitando así a súa extinción.  

Isto é: 

1º) Compartir nos tres títulos un total de 60 créditos ECTS nos dous 

primeiros cursos. 
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2º) Compartir, ademais, outros 30 créditos ECTS, tamén nos dous primeiros 

cursos, entre os títulos: 

*Grao en Enxeñaría Civil e Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos 

Industriais. 

*Grao en Enxeñaría Civil e Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía. 

3º) Así mesmo, e aproveitando a formación común dos estudantes segundo o 

indicado nos parágrafos anteriores, ofertaríanse dúas dobres titulacións: 

*Doble Grao en Enxeñaría Civil e Enxeñaría en Xeomática e Topografía. 

*Doble Grao en Enxeñaría Civil e Enxeñaría de Procesos Químicos 

Industriais. 

As dobres titulacións propostas serían exclusivas do Campus de Lugo dentro 

do SUG, xa que non coexisten en ningún outro campus de Galicia os tres graos que 

as fundamentan. 

4º) Ofertar un número máximo de 50 prazas en primeiro curso para cada 

unha das titulacións. 

Porén, non se agardou a ver os resultados da súa implementación posto que 

desaparece xa do novo mapa.  

«Pensamos que é unha pena que a un título único en Galicia que habilita para 

unha profesión, con un esforzo moi grande para poder poñelo en marcha, non se lle 

deixe finalizar o plan de viabilidade aprobado pola consellería» , afirmou o decano 

da Escola Politécnica Superior de Lugo despois de coñecer a desaparición de 

Xeomática e Topografía. 
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Por todo o exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1. Por que a Consellaría de Educación non agardou a que finalizase o Plan de 

viabilidade aprobado para, entre outras, a titulación de Enxeñería Xeomática e 

Topogrfía? 

2. Por que non se considerou esta titulación pola súa singularidade e mesmo 

interese socioeconómico, por exemplo, en relación ao polo industrial de Rozas? 

 

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/12/2017 14:01:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2017 14:01:16 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/12/2017 14:01:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/12/2017 14:01:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2017 14:01:22 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/12/2017 14:01:24 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Marián García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Nuñez 
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 
Porral e Miguel Tellado Filgueira, 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 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.  
 
O 20 de novembro de 2014 constituíse a Comisión asesora de publicidade non sexista 
no marco do Observatorio galego da violencia de xénero. Deuse así cumprimento ao 
Decreto 57/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no 
relativo aos órganos consultivos e de participación.  
 
Esta Comisión Asesora creouse coa finalidade de eliminar o sexismo nas mensaxes 
publicitarias e incorporar nas actividades das entidades, asociacións e axentes 
publicitarios accións positivas que cooperen á devandita erradicación.  
 
A Comisión, que depende do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, tamén 
atende as peticións de asesoramento que se remitan, facilitando criterios e alternativas 
co fin de evitar o sexismo na publicidade; serve de vía para canalizar e orientar as 
queixas que se reciban sobre publicidade sexista, de acordo co establecido na Lei 
34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, e difunde a información obtida co fin 
de fomentar o rexeitamento.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Oral en Comisión:  
 
-Cal é o balance dos traballos levados a cabo da Comisión Asesora de Publicidade Non 
sexista, dende a súa posta en marcha en novembro de 2014 ?  
 
 
Santiago de Compostela, 29 de  decembro de 2.017  
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 29/12/2017 14:16:32 
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Paula Prado Del Río na data 29/12/2017 14:16:48 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/12/2017 14:17:31 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 29/12/2017 14:17:42 

 
Marta Rodriguez Arias na data 29/12/2017 14:17:53 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 29/12/2017 14:18:11 

 
María Soraya Salorio Porral na data 29/12/2017 14:19:09 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/12/2017 14:19:24 

 

72301



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Francisco Casal Vidal, 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 6.ª. 

 

O IGE vén de publicar a denominada Estatística de Multilocalización 

Empresarial. Tal estatística trata de avaliar as características e de cuantificar a 

actividade en Galicia das empresas con sede noutras Comunidades Autónomas. 

Os datos globais acadados indican que as empresas foráneas que manteñen 

actividade no sector industrial en Galicia no ano 2015, representaban o 34,1% do 

volume de negocio de tal sector.  

No tocante ao emprego, estas empresas ocupan o 12,9% dos traballadores de 

empresas con actividade en Galicia. 

Mais a través destas estatísticas, pódense observar outros datos máis específicos 

que poñen en evidencia as políticas económicas que segue a reforzar  coas súas 

decisións a Xunta de Galicia en determinados sectores. 

Deste xeito, a  Estatística de Multilocalización Empresarial, amosa que no sector 

de industrias extractivas, enerxía, auga e residuos, as empresas foráneas  

representaban no ano 2015 o 82% do total do volume de negocio do sector, o 

53% do total do emprego, e o 66% do investimento en activos materias. Polo 

tanto, mentres as empresas foráneas absorben a práctica totalidade dos beneficios 

xerados, o investimento e o emprego que producen está moi por debaixo do 

volume de negocio que manteñen. 

72302



 
 

 

 

Pero ademais hai que ter en conta que non é só que xeren menos emprego do que 

deberían xerar, senón que o emprego que representa este sector en Galicia con 

respecto ao total resulta ser moi baixo. O IGE indica que nestes tres sectores 

traballaban no terceiro trimestre do ano 2017 un total de 17.000 persoas, o que 

significa o 1,5% do total do número de ocupados en Galicia.  

Así pois, estes datos poñen de manifesto que mentres que o territorio galego 

absorbe tódalas externalidades negativas promovidas polo sector de industrias 

extractivas, enerxía, auga e residuos; alto impacto medioambiental e social e 

baixa capacidade de emprego, a practica totalidade dos beneficios 

correspóndenlle a empresas foráneas. 

Ante o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos proporcionados pola 

Estatística de Multilocalización Empresarial? 

 

2. Como valora a Xunta de Galicia que o 82% do volume de negocio do 

sector de minería, enerxía, auga e residuos, se corresponda con empresas 

foráneas? 

 

3. Como valora a Xunta que os beneficios económicos xerados neste sector, 

non teñan practicamente ningún impacto no territorio galego? 

 

4. Cre o actual goberno de Galicia que a súa política neste sector xera algún 

impacto positivo na sociedade e no territorio? 
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5. Cre o actual goberno de Galicia que a súa política é válida para 

desenvolver un territorio? 

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2017. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

    Francisco Casal Vidal 

    Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 02/01/2018 09:58:58 

 

Francisco Casal Vidal na data 02/01/2018 09:59:02 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados e 

deputada, Francisco Casal Vidal, Antón Sánchez García, Marcos Cal 

Ogando, Paula Quinteiro Araujo, Juan Merlo Lorenzo e Luís Villares 

Naveira, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6.ª, relativa ás practicas de 

Atalaya Mining, futura propietaria da mina San Rafael en Touro-O Pino.                                                             

 

A aposta polo espolio dos recursos naturais de Galicia que está a facer a Xunta, 

coa eliminación de calquera mecanismo de garantías medioambientais e 

participativas, na elaboración de proxectos de Megamineiría, como acontece co 

Proxecto de lei de iniciativas empresariais aprobado no Parlamento de Galicia, 

funciona como reclamo de numerosos proxectos que supoñen un enorme risco 

ambiental, neste caso a resurrección do aproveitamento do cobre na mina de “San 

Rafael” en Touro-O Pino.    

 

O 25 de agosto o DOGA recollía a convocatoria de información pública sobre a 

actualización da explotación deste proxecto mineiro nos concello de Touro e o 

Pino, cando aínda están por resolver as gravísimas eivas na necesaria 

restauración derivada da oxidación dos sulfuros metálicos que están a provocar 

un desastre ambiental nas augas soterradas da comarca, desastre que con este 

proxecto lonxe de arranxarse veranse fortemente incrementado.   

 

O proxecto tira para adiante, cas facilidades que lle ofrece a nova Lei de 

iniciativas empresariais, esquecendo solucionar desfeitas anteriores. A 

restauración destes puntos contaminados tería que ser unha esixencia incluída no 
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proxecto de restauración ambiental das novas minas: Se se retoma a explotación 

debería retomarse tamén a restauración. 

 

Atalaya Mining, a empresa accionista de referencia e proximamente maioritaria, 

nestes momentos ten unha opción de compra, de Cobre San Rafael SL, foi 

sancionada en 2016, xa no primeiro ano de explotación, pola Junta de Andalucía 

(4 faltas graves) por incumprimento da autorización ambiental nas minas de 

cobre de Río Tinto (Huelva) e denunciada pola Fiscalía andaluza en 2017 polas 

mesmas causas. Ao parecer, producíronse excesos de partículas en suspensión 

polo transporte de entullos, as voaduras e a circulación de camións que non 

trataron axeitadamente consonte a autorización ambiental concedida no seu 

momento. Asemade, incumpríronse as normas de seguridade e os requisitos 

técnicos na construción das entulleiras, así como superáronse até dez veces os 

valores medios de cobre, zinc e arsénico nas poboacións próximas en relación 

con outros lugares non afectados pola actividade mineira. 

 

Como consecuencia destas denuncias a Delegación de Economía, Innovación, 

Ciencia e Emprego de Huelva da Junta de Andalucía, como autoridade mineira 

competente, decretou a paralización temporal dos traballos de vertedura de lodos 

nas presas da Mina de Río Tinto. Esta medida foi adoptada tras constatar que non 

se está respectando o proxecto de explotación que no seu momento foi proposto 

pola propia empresa. 

 

Ante estes antecedentes da compañía Atalaya Mining, En Marea presenta as 

seguintes Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1.- É coñecedora a Xunta de Galicia das prácticas de incumprimento reiterativo 

das normativas ambientais pola compañía Atalaya Mining noutras explotacións 

ao seu cargo? 
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2.- En función da traxectoria claramente atentatoria contra o medio ambiente en 

outras minas explotadas por Atalaya Mining, considera a Xunta de Galicia que é 

un posible adxudicatario recomendable e fiable para a mina de San Rafael? 

 

3.- Vai exixir a Xunta de Galicia a restauración previa dos puntos xa 

contaminados para proceder á tramitación do cambio de titularidade dos dereitos 

mineiros de San Rafael? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 02/01/2018 10:29:49 

 

Antón Sánchez García na data 02/01/2018 10:29:54 

 

Marcos Cal Ogando na data 02/01/2018 10:30:01 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 02/01/2018 10:30:10 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 02/01/2018 10:30:30 

 

Luis Villares Naveira na data 02/01/2018 10:30:39 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a 

súa resposta oral na Comisión 6.ª, relativa a ausencia do Instituto Enerxético 

de Galicia do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía da UE.                                                               

 

Tras a adopción en 2008 do Paquete de medidas da UE sobre clima e enerxía ata 

2020, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para apoiar os esforzos 

desenvolvidos polas autoridades locais na aplicación de políticas de transición 

enerxética cara a unha enerxía sustentable. 

 

O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía agrupa a miles de autoridades 

locais e rexionais co compromiso voluntario de aplicar nos seus territorios os 

obxectivos climáticos e enerxéticos da UE. 

 

Os novos asinantes prometen reducir as emisións de CO2 en polo menos un 40 % 

de aquí a 2030 e adoptar un enfoque integral para abordar a atenuación do 

cambio climático e a adaptación a leste. 

 

O Pacto dos Alcaldes é un movemento único desde a base que conseguiu 

mobilizar a un gran número de autoridades locais e rexionais para desenvolver 

plans de acción e orientar os investimentos cara á atenuación dos efectos do 

cambio climático. 

A partir do éxito do Pacto dos Alcaldes, en 2014 lanzouse a iniciativa Mayors 

Adapt, baseada no mesmo modelo de xestión pública, mediante a cal se 

convidaba ás cidades e vilas a asumir compromisos políticos e tomar medidas 

para anticiparse aos efectos inevitables do cambio climático. A finais de 2015, 
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ambas iniciativas fusionáronse no novo Pacto dos Alcaldes para o Clima e a 

Enerxía, mediante o cal se asumiron os obxectivos da UE para 2030. 

 

A Comisión Europea e a Oficina do Pacto dos Alcaldes lanzaron no verán de 

2015 un proceso de consultas auspiciado polo Comité das Rexións da Unión 

Europea a fin de solicitar as opinións dos interesados sobre o futuro do Pacto dos 

Alcaldes. A resposta foi unánime: o 97 % pediu un novo obxectivo que fóra máis 

aló de 2020 e o 80 % solicitou un obxectivo a máis longo prazo. Así mesmo, a 

maioría dos enquisados asumiu os obxectivos para 2030 de reducir en polo 

menos un 40 % as emisións de CO2 e gases de efecto invernadoiro, e apoiou a 

integración de estratexias de atenuación do cambio climático e adaptación a este 

dentro dun marco común. 

 

Deuse respaldo aos tres alicerces deste pacto reforzado: a atenuación, a 

adaptación e a enerxía segura, sustentable e alcanzable. 

 

Os asinantes apoian unha visión común para os obxectivos dos anos 2030 e 2050: 

acelerar a descarbonización dos seus territorios, fortalecer a súa capacidade de 

adaptación para os efectos inevitables do cambio climático e permitir aos seus 

cidadáns o acceso a fontes de enerxía seguras, sustentables e alcanzables. 

 

A fin de traducir o seu compromiso político en medidas prácticas e proxectos, os 

asinantes do Pacto deberán preparar, en particular, un Inventario de Emisións de 

Referencia e unha Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades derivados do Cambio 

Climático. Deste xeito, comprométense a presentar, no prazo de dous anos a 

partir da data en que a corporación municipal tome a decisión, un Plan de Acción 

para a Enerxía Sustentable e o Clima (PAESC) no que se resuman as accións 

crave que planean levar a cabo. A estratexia de adaptación deberá ser parte do 

PAES e/ou deberá desenvolverse e integrarse nun ou varios documentos 
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independentes de planificación. Este ineludible compromiso político marca o 

inicio dun longo proceso durante o cal as cidades deberán informar cada dous 

anos dos avances realizados. 

 

Nos últimos anos adheríronse a este Pacto 1.814 concellos en toda España, dos 

cales 1.519 xa teñen redactados e presentados os seus Plans de Acción e 461 

están xa en fase de monitorización despois da súa posta en marcha. 

 

Todos estes plans municipais de transición enerxética foron posibles polo apoio 

decidido das respectivas Axencias ou Institutos de Enerxía dos seus gobernos 

autónomos  correspondentes, dada as escasas posibilidades financeiras dos 

concellos para poder asumir este tipo de iniciativas. 

 

As políticas de transición enerxética deben de ter accións macro como a 

descarbonización da produción de enerxía, pero tamén accións intermedias e 

mesmo microaccións múltiples. Aquí é onde a actuación nas contornas cidadás  

de todo tipo, xa sexan urbanas ou rurais en todos os impactos que producen, é 

imprescindible para reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro e mitigar o 

cambio climático 

 

Unha vez revisada a web do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía da UE 

comprobamos que o Instituto Enerxético de Galicia non se atopa entre as 

entidades promotoras ou colaboradoras do citado Plan. Iso podería explicar o por 

que da escasísima presenza de concellos galegos que están a desenvolver plans 

de acción de transición enerxética. 

 

Esta inacción ante un dos maiores problemas da humanidade e por extensión de 

Galicia, como vén demostrado polos terribles efectos sufridos nas últimas datas 

pola vaga de lumes e a terrible seca que estamos a sufrir, parécenos unha grave 
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irresponsabilidade do goberno.  

 

Por todo o exposto, En Marea presenta as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en Comisión: 

 

1.- Cal é o motivo de que o Instituto Enerxético de Galicia non asinase o Pacto 

dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía? 

 

2.- Coñece o Instituto Enerxético de Galicia os concellos de Galicia que 

desenvolveron os seus Plans de Acción para a Enerxía Sustentable e o Clima? 

 

3.- Colaborou con estes Concellos no desenvolvemento dos Plans? 

 

4.- Pensa o Instituto Enerxético de Galicia reconsiderar a súa postura e asinar o 

Pacto? 

 

5.- No seu caso ten previstas o Instituto Enerxético de Galicia dotacións 

orzamentarias para axudar aos Concellos de Galicia a asinar o Pacto e a 

desenvolver o compromiso de redacción e implementación dos seus Plans de 

Acción para a Enerxía Sustentable e o Clima? 

 

 Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

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

 

Francisco Casal Vidal na data 02/01/2018 10:23:03 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

1. A UE aprobou en 2013 a inclusión do Corredor Atlántico na Rede 

básica da RedeTransEuropea de Transportes (RTE-T). Esta infraestrutura 

considerada básica e prioritaria inclúe a conexión con Estrasburgo dos principais 

portos portugueses (Sines-Aveiro-Leixoes) através do eixo Valladolid-Bilbao. 

Esta iniciativa, que favorecía o financiamento con fondos europeos do 

perído 2014-2020, excluiu a conexión ferroviaria dos portos galegos, o chamado 

ramal ou corredor Noroeste do Corredor Atlántico. Unha exclusión que supón a 

perda de oportunidades e de competitividade para o trasporte de mercadorías 

desde Galiza a Europa. 

 2. No ano 2018 está previsto aprobar as actuacións prioritarias para o 

período de investimentos 2021-2027, polo que é de vital importancia a inclusión 

do corredor ferroviario do Noroeste nas actuacións europeas declaradas 

prioritarias. Unha nova exclusión de Galiza tería un efecto demoledor para a nosa 
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economía e a súa integración nas redes de transporte de mercadorías por 

ferrocarril. 

3. Nos últimos tempos producíronse numerosos pronciamentos 

institucionais e acordos que apoian esta inclusión do corredor noroeste nas 

actuacións financiadas no período 2021-2027. Ademais do acordo do parlamento 

galego, hubo pronunciamentos neste sentido dos gobernos de Galiza, Castela-

León e Asturias e asemade dunha ampla representación do tecido económico e 

social de Galiza. 

4. Malia este amplo respaldo social e institucional, o pasado 16 de 

novembro trascendeu que o corredor noroeste non vai ser incluído no período de 

investimentos 2021-2027. Foi como consecuencia da xuntanza que mantivo o 

ministro de Fomento co coordinador do Corredor Atlántico da Rede 

Transeuropea de Transportes, o italiano Carlo Secchi. Segundo anunciou o 

ministerio de Fomento, a inclusión do ramal noroeste na rede básica (isto é 

prioritaria e con financiamento europeo) non se someterá a aprobación antes de 

2023.  

Trátase pois dun grave revés para as demandas galegas e unha mostra 

máis da falta de peso político do PP galego e do sr Feijoo. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 
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Que valoración fai a Xunta de Galiza da exclusión do corredor noroeste 

das previsións de investimento da UE para o período 2021-2027? 

Que xestións fixo o goberno galego ante o ministerio de Fomento e a UE 

a favor da inclusión do corredor noroeste nesta rede básica? 

Que xestións prevé realizar o goberno galego para que o goberno do 

Estado defensa con firmeza a inclusión de Galiza na Rede Básica da Rede 

Transeuropea de Transportes para o periodo 2021-2027? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 10:41:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 10:41:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 10:41:44 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 10:41:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 10:41:47 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 10:41:48 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A empresa portuguesa CUF, propietaria da fábrica de cloro de ELNOSA 

ubicada en terreos de dominio público marítimo terrestre en Lourizán, solicitou que a 

Xunta de Galicia tramite e aprobe un proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 

para facilitar a permanencia  da fábrica no actual emprazamento. A aprobación desta 

figura urbanística permitiría saltar a competencia municipal e a incompatibilidade da 

fábrica de ELNOSA co planeamento do concello de Pontevedra. Cómpre lembrar, 

ademais, que este procedemento debería ir acompañado da prórroga da concesión, que 

ten data de caducidade no ano 2018. 

Trátase, en definitiva, de empregar a mesma folla de rota (proxecto sectorial e 

lexislación de costas a medida) aplicado para favorecer a permancencia de ENCE na ria 

até 2073. Isto é, adaptar a lei para favorecer os intereses de empresas amigas, 

regalándolles terreos de dominio público, e prexudicando o interese xeral, xa que se 

trata de industrias contaminantes e que teñen unha ubicación absolutamente irracional, 

contaminante, nociva e perigosa.  
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2. En relación coa situación de ELNOSA, cómpre tamén lembrar que conta coa 

Autorización Ambiental Integrada (AAI) aprobada pola Xunta de Galicia en outubro de 

2016 e que ten vixencia ata decembro de 2017. E que existe normativa europea, de 

aplicación obrigada, que impide a continuidade da empresa coa utilización de mercurio 

no proceso de fabricación de cloro máis alá desta data. 

Co obxecto de saltar esta data de caducidade, a empresa solicitoulle á Xunta de 

Galiza a revisión da Autorización Ambiental Integrada (AAI) para legalizar o proceso 

de fabricación de cloro con tecnoloxía de membrana no actual emprazamento de 

Lourizán. 

Cómpre sinalar a este respecto que o cambio tecnolóxico proposto suporá unha 

modificación significativa no consumo anual de auga nunha zona que está en alerta 

hidrolóxica, xa que vai pasar de 200.000 a 300.000 m3. Tamén se producirá un 

incremento moi importante na vertedura de augas residuais, que se incrementará nun 

100%, pasando de dos 55.000 m3 actualmente autorizados a 100.000 m3 ao ano. 

Estas mudanzas significativas das condicións da actual autorización ambiental 

fan necesaria a tramitación dun estudo de avaliación de impacto ambiental, tal como 

determina a Lei 21/2013 de avaliación ambiental. 

Por outra parte, os cambios previstos van supoñer unha modificación substancial 

na actividade da fábrica, polo que semella obrigatoria a autorización urbanística do 

concello de Pontevedra. 

3. Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 
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para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 

da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

A este respecto cabe sinalar que a Consellaría de Medio Ambiente e a Sociedade 

Electroquímica do Noroeste asinaron o 30 de outubro de 2013 un protocolo de 

colaboración para o cesamento das actividades produtivas da referida empresa na zona 

marítimo-terrestre de Lourizán. 

Este protocolo establecía, entre outros, os seguintes acordos: 

a) O compromiso de ELNOSA a presentar á Xunta de Galiza, no prazo de dez 

meses desde a sinatura do protocolo, un estudo no que se propoñan, como mínimo, dúas 

localizacións para a súa industria de produción de cloro, alternativos ao actual de 

Lourizán, situados no territorio de Galiza, un deles polo menos na área de influencia de 

Pontevedra, considerándose esta ubicación como a preferente. 

b) Con independencia de que finalmente se consiga ou  non unha nova situación 

axeitada que conte coa aprobación da Xunta, dos concellos afectados e de ELNOSA, 

esta comprométese a iniciar o proceso para o cesamento ordenado e progresivo da súa 

actividade de produción na súa actual ubicación en Lourizán a partir do 31 de decembro 

de 2016. A produción de cloro líquido cesará efectivamente con data 31 de agosto de 

2107, e a produción de ácido clorhídrico e hipoclorito sódico o día 31 de outubro de 

2017. 
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Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Ten intención o goberno galego de cumprir e facer cumprir o protocolo asinado 

en 2013 pola Xunta de Galiza e a empresa ELNOSA que prevé o cesamento da 

actividade nos terreos de dominio público marítimo terrestre de Lourizán en 2017? 

-Considera a Xunta de Galiza que cambiaron as condicións que xustificaron a 

sinatura daquel acordo? 

-Considera o goberno galego que o novo proceso produtivo que pretende 

desenvolver a empresa e que modifica de forma substancial as condicións da 

Autorización Ambiental Integrada precisa de avaliación de impacto ambiental? 

-Que compromisos asumiu o goberno galego nas reunións secretas que mantivo 

coa empresa nos anos 2016 e 2017? 

-Prevé a Xunta de Galiza aprobar un proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal para legalizar a actividade nociva e perigosa de ELNOSA en Lourizán? 

-Que posición mantén o goberno galego sobre a prórroga da concesión que 

caduca en 2018? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 
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Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:24:24 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 11:24:29 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 11:24:31 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 11:24:33 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 11:24:34 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 11:24:36 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 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 Goberno galego anunciou recentemente, através de Augas de Galicia, a 

intención de realizar un trasvasamento de auga do río Verdugo ao río Oitavén, co 

obxecto de subministrar auga ao encoro de Eiras, que abastece a Vigo e a 11 concellos 

máis do sur da provincia de Pontevedra. 

O trasvasamento suporía retirarlle ao río Verdugo case a metade do caudal. 

Tería polo tanto un forte impacto nunha área protexida pola Rede Natura, con grande 

valor paisaxístico e influiría tamén negativamente na desembocadura do río e nos 

bancos marisqueiros e pesqueiros do fondo da ría de Vigo. 

Asemade, cómpre sinalar que Augas de Galicia ten a intención de realizar esta 

obra pola vía de emerxencia, sen estudo de impacto ambiental e sen contar cos informes 

sectoriais e dos concellos afectados. 

A citada actuación supón a instalación de 6,5 km de tubaxes desde a canle de 

Laforet en Ponte Caldelas até o lugar de Aranza en Soutomaior. Por moito que se 

axilecen os trámites e a propia execución do proxecto, a realidade é que non estaría 

rematada até os meses de marzo ou abril, cando poida que xa non estea xustificada a 

situación de emerxencia. 
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Non parece aconsellábel, pois, actuar con présas e precipitación. Cómpre un 

estudo serio e rigoroso sobre diferentes alternativas e tamén a avaliación dos posíbeis 

impactos desta obra no ecosistema e nas actividades económicas da conca do río 

Verdugo e da enseada de San Simón. 

 

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

comisión: 

-Que estudos de impacto realizou Augas de Galicia sobre o trasvasamento do río 

Verdugo ao encoro de Eiras? 

-Considera o Goberno galego que está xustificada a urxencia e a emerxencia se a 

obra vai estar rematada en 3 ou 4 meses, cando pode estar superada a situación que a 

xustifica? 

-Que alternativas estudou o Goberno galego para mellorar o abastecemento de 

auga desde a presa de Eiras? 

-Que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza para facer fronte á situaicón de 

seca e aos problemas de abastecemento de auga nos concellos da demarcación 

hidrográfica Galiza Costa? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 
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Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:26:26 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 11:26:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 11:26:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 11:26:33 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 11:26:34 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 11:26:36 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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. 

 

1. A Xunta de Galiza estalle alfombrando o camiño á empresa ELNOSA 

para seguir fabricando cloro na súa ubicación actual na parRoquia de Lourizán, 

en terreos de dominio público marítimo terrestre. O último paso nesta estratexia 

de consolidación na contorna de Pontevedra dunha actividadade industrial 

considerada nociva e perigosa foi a aprobación, o pasado 11 de decembro, dunha 

nova Autorización Ambiental Integrada. 

Séguese deste xeito un guión preestablecido, exactamente o mesmo que se 

utilizou con ENCE: unha vez adoptada a decisión política de favorecer a 

continuidade de empresas contaminantes en terreos de dominio público gañados 

ao mar, retórcese ou adáptase a lei a medida dos intereses de empresas privadas e 

en contra do interese xeral. E todo isto nun proceso falto de transparencia, con 

negociacións ocultas e contravindo anuncios, normas e compromisos anteriores 

da Xunta, contrarios á continuidade destas empresas no actual emprazamento. 
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2. Na tramitación da Autorización Ambiental Integrada a ELNOSA, o 

concello de Pontevedra presentou alegacións nas que facía constar a 

modificación substancial do proceso produtivo  e as súas consecuencias 

espcialmente no que ten que ver coa abastecemento de auga e vertido de 

efluentes líquidos. Segundo os informes dos técnicos do concello de Pontevedra, 

estas modificacións substanciais xustificaban a necesidade dun estudo de 

avaliación de impacto ambiental, tal como determina a Lei 21/2013 de avaliación 

ambiental. 

Cómpre sinalar a este respecto que o cambio tecnolóxico proposto suporá 

unha modificación significativa no consumo anual de auga nunha zona que está 

en alerta hidrolóxica, xa que vai pasar de 200.000 a 300.000 m
3
. Tamén se 

producirá un incremento moi importante na vertedura de augas residuais, que se 

incrementará nun 100%, pasando de dos 55.000 m
3
 actualmente autorizados a 

100.000 m
3
 ao ano. 

3. Por outra parte, descoñécese que figura de planeamento vai utilizar a 

empresa para amparar as obras que é preciso realizar. E neste sentido, é do 

máximo interese saber se a Xunta de Galiza ten previsto aprobar un proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal que lle dea cobertura legal ás actuacións 

previstas. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión: 
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-Que sistema de abastecemento de auga utiliza a empresa ELNOSA? 

-Onde capta a auga para abastecer a factoria e con que autorización conta 

para facelo? 

-Como valora o Goberno galego o incremento previsto de consumo de 

auga por ELNOSA nun contexto de alerta por seca e de dificultades de 

abastecemento á poboación? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:29:34 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

1. No pasado mes de agosto, con cargo ao Plan Concellos da Deputación de 

Pontevedra, empezaron unhas obras de saneamento no barrio do Contrasto na parroquia de 

Torneiros (O Porriño). Cando se estaban abrindo as gabias para a instalación da tubaxe  a 

veciñanza comezou a sentir un cheiro a pesticida e máis adiante algúns empezaron a 

sentirse mal, tendo que ir ao centro sanitario. Non primeiro momento non pensaron que o 

seus problemas de saúde eran a causa das obras. Estiveron en probas médicas case un mes, 

ate que se comprobou que as doenzas tiñan relación directa coas obras. 

No camiño onde se realizaban as obras hai depositado lindano, e este é o que 

provocou que varias persoas sufriran reaccións químicas na pel e inchazóns entre outras 

doenzas. 

Unha vez que se detecta que hai lindano, isto xa no mes de outubro,  tómanse 

medidas dende o concello de prohibir o consumo de auga dos pozos propios e a Consellería 

toma probas de auga e terra para saber o alcance da contaminación e propor as medidas a 

seguir. 

2. Este problema de contaminación detectado na parroquia de Torneiros non é novo. 

É coñecido que entre finais dos anos 40 e mediados dos 60 do pasado século a empresa 

Zeltia sintetizou lindano, un hexaclorociloexano utilizado para a fabricación de insecticidas. 
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Os residuos cristalizados xerados neste proceso de fabricación foron empregados como 

material para a construción de camiños e estradas, así como en recheos en diversas obras.  

Cómpre ter en conta que o lindano é un produto altamente tóxico e que os seus 

efectos son bioacumulativos, isto é, vanse incrementando co paso do tempo, con perigo para 

a saúde humana e o medio. 

3. Xa nos anos 90 se atoparon terras contaminadas no polígono das Gándaras e a 

veciñanza de Torneiros denunciou cheiros a insecticida nas vivendas. No ano 1999 fíxose 

unha actuación parcial de descontaminación que consistiu na retirada dunha capa superficial 

de residuos e o seu traslado á planta de residuos industriais de Somozas. O resto dos 

residuos localizados foron obxecto dun proceso de impermeabilización e selado. 

No mesmo ano 1999 realizouse un estudo (Zonas de actuación dentro do marco da 

investigación de solos contaminados por residuos de lindano no polígono de Torneiros-O 

Porriño), no que se estudaron e localizaron as zonas contaminadas e outras que 

potencialmente poderían estar tamén afectadas. 

4. Transcorridos 17 anos desde aqueles feitos, o achado de residuos con motivo das 

obras de saneamento no lugar do Contrasto demostra que se mantén sen resolver un grave 

problema de contaminación que xera perigo para a saúde humana e para o medio. O que fai 

imprescindíbel unha actuación da Xunta de Galiza para procurar unha solución definitiva. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1. Desde cando ten coñecemento a Xunta de Galiza da existencia de terras 

contaminadas por lindano no concello do Porriño? 

2. Existen outros concellos con zonas contaminadas por este produto químico? 
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3. Que estudos se realizaron ao respecto e cales foron as súas conclusións? 

4. Que medidas se adoptaron para a descontaminación ou a prevención do risco de 

contaminación? 

5. Ten previsto a Xunta de Galiza encargar un novo estudo sobre as terras 

contaminadas por lindano no concello do Porriño? 

6. Prevé o goberno galego realizar unha actuación integral de descontaminación e 

prevención de risco de contaminación nas zonas afectadas? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:31:45 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 11:31:50 
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Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 11:31:54 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 11:31:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 11:31:58 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 11:32:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral na Comisión 2ª. 

 

O parque forestal de Castiñeiras, situado en terreos das comunidades de Montes 

de Vilaboa, Santa Cristina de Cobres e Xan Xulián de Marín, está a experimentar un 

grave deterioro e abandono ao longo dos últimos anos. 

Segundo denunciou a directiva da comunidade de montes de Vilaboa a Xunta de 

Galiza está a incumprir o convenio asinado no 2001, con 30 anos de vixencia, que 

obriga á administración autonómica a desenvolver un plan anual de actuación nas máis 

de 20 hectáreas conveniadas. Esta situación foi comunicada pola comunidade de montes 

en repetidas ocasións, sen que haxa ningunha resposta por parte da consellaría de medio 

ambiente. 

O estado de deterioro do parque é evidente e vai cada vez a máis, o que está a 

causar tamén as queixas das persoas que se achegar ao lugar. As principais mostras de 

abandono son as seguintes: 

a) Falta de coidado e de tratamento do xardín botánico e das zonas arboradas. 

Non se fan podas, nin tratamentos silvícolas nin retirada de árbores danadas ou secas.  

72333



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

b) A lagoa artificial, o elemento máis emblemático do parque, está 

practicamente seca. Non se fixeron traballos de mantemento nin se repararon as fendas 

do muro. 

c) O valado de madeira que rodea a área do parque está deteriorado e en moitas 

zonas está derrubado no chan ou non existe. 

d) Unha senda de terra que se arranxou o ano pasado ten varios puntos en mal 

estado pola acción das chuvias e as escorrentías. 

e) O mobiliario está deteriorado e en mal estado. 

f) Os baños precisan mellorar o mantemento e limpeza 

g) As zonas dedicadas a mesas e asadoiros están en moitas partes invadidas pola 

maleza e case non se ven. 

h) Deficiente sinalización tanto nos accesos como no propio parque.  

Por outra parte, nos terreos do parque existe unha importante área arqueolóxica 

formada por un conxunto de mámoas que precisa tamén de mantemento, limpeza e 

promoción. 

Esta situación de deterioro, declive e abandono vaise ver acrecentada polo 

traslado ao concello de Cotobade do Centro de Recuperación de Aves que ata agora 

estaba ubicado no parque de Castiñeiras, en terreos do concello de Marín. 

 

Tendo en conta a gravidade do estado en que se encontra o parque, formúlanse 

as seguintes preguntas para a súa resposta oral na Comisión 2ª: 
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1. Como valora a Xunta de Galiza o estado de abandono e deterioro do parque 

de Castiñeiras, situado nos concellos de Marín e Vilaboa? 

2. Por que a Xunta de Galiza incumpre o convenio asinado coa comunidade de 

montes de Vilaboa, titular de parte dos terreos, e que obrigan a desenvolver os 

correspondentes plans anuais de conservacion? 

3. Ten previsto o goberno galego desenvolver algunha actuación neste parque 

para que recupere o bo estado que o convertiu nun importante foco de atracción de 

visitantes no pasado? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:36:12 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 11:36:16 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 11:36:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 11:36:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 11:36:22 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 11:36:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral en Comisión, sobre a venda do Centro Galego de Buenos Aires e o futuro 

do patrimonio cultural galego que se atopa neste espazo. 

 

A venda do histórico e emblemático Centro Galego de Buenos Aires (CGBA) 

volve situar no do debate público e político o estado no que se atopa o patrimonio 

cultural galego no exterior, especialmente en Latinoamérica, cuxa salvagarda é 

responsabilidade da Xunta de acordo co artigo 4 da Lei 5/2016, de patrimonio cultural 

de Galiza.  

As dificultades económicas polas que atravesa o CGBA desde hai anos suporán 

a venda, como acordaron en asemblea as persoas que o integran, deste histórico espazo 

pondo en risco o futuro dos servizos que nel se prestan a milleiros de persoas.  

Estamos a falar dun importante servizo asistencial-sanitario e dun rico e 

abondoso patrimonio cultural, bibliográfico (de até 20 mil volumes); pictórico, con 

obras de Castelao, Maside, Seoane ou Laxeiro; documental, fotográfico e mesmo 

sonoro, de grande valor histórico.  

A historia de Galiza e do pobo galego non podería ser concebida sen a enorme 

contribución das galegas e galegos na diáspora, quer na emigración, quer no exilio; polo 

72337



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

que o Goberno galego debe asumir a súa responsabilidade e garantir a protección e 

posta en valor do inmenso patrimonio cultural da Galiza exterior.  

 

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

en Comisión: 

1. En que estado se atopan as negociacións para a venda do Centro Galego de 

Buenos Aires? 

2. Mantivo ou mantén a Xunta de Galiza contactos coa dirección do CGBA, co 

fondo de investimento interesado na súa compra e/ou co Goberno arxentino? 

3. De ser así, que proposta ou propostas está a defender a Xunta de Galiza para o 

futuro dos servizos asistenciais-sanitarios e a atención que a través do CGBA reciben 

miles de persoas así como do patrimonio cultural que posúe o CGBA? 

4. En relación ao patrimonio cultural, cantas pezas compoñen os fondos, onde e 

en que estado se atopan?  

5. Que medidas adoptou ou prevé adoptar a Xunta para garantir a titularidade 

galega deste patrimonio cultural así como a súa protección e posta en valor? 

6. De non ser posíbel garantir a titularidade galega e a protección deste 

patrimonio cultural, valora o Goberno galego traer para a Galiza territorial estes fondos? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 13:21:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 13:21:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 13:21:53 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 13:21:54 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 13:21:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 13:21:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

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

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

resposta oral en Comisión. 

 

O xulgado de reforzo para cláusulas chan de Vigo recibiu en pouco máis de 4 

meses máis de 1.700 demandas, o que supón unha carga de traballo do dobre dun 

xulgado normal. Esta realidade, unida á insuficiencia de medios humanos, está a levar a 

unha situación de acumulación que vai ter como consecuencia un considerábel retraso 

na tramitación dos expedientes. 

Este elevado volume de traballo levou ao xuíz decano de Vigo a solicitar a 

creación dun segundo xulgado,  así como conceder unha persoa letrada da 

administración de xustiza xa que actualmente compártea co xulgado de primeira 

instancia número 14.  Asemade, reclamou máis persoal para o xulgado de reforzo dada 

o grande volume de traballo e a complexidade dos asuntos que tramita. 

Tendo en conta a actual carga de traballo, e se non se toman medidas como as 

sinaladas, a tramitación das demandas pode demorarse até mediados de 2019, ou máis 

alá desta data no caso de que haxa recursos. 

Máis alá das causas desta situación, que teñen que ver coa nefasta xestión por 

parte do goberno do Estado e do goberno galego de todo o relacionado coas cláusulas 

chan, a lexislación hipotecaria e a resposta á sentenza do Tribunal de Xustiza da UE, as 

administracións públicas teñen que habilitar os medios para evitar que o colapso na 
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tramitación das demandas xere un novo prexuízo para as persoas que xa foron vítimas 

dos abusos da banca. 

 

Ante esta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

1. Que valoración fai o goberno galego da situación de colapso que se está a 

producir nos xulgados especiais de cláusulas chan, nomeadamente no de Vigo e A 

Coruña? 

2. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para facerlle fronte a esta 

situación? 

3. Comparte a Xunta de Galiza as peticións formuladas polo xuíz decano de 

Vigo en relación coa situación do xulgado especial desta cidade? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

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

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

Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

Cores, 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. 

 

O pasado domingo 3 de setembro tivo lugar, no marco da romaría cabalar, 

un ‘espectáculo taurino` no Concello de Moraña, onde a Xunta aparecía nun dos 

cartaces como institución colaboradora. 

Con este tipo de espectáculos trátase de promover tradicións foráneas 

como as capeas, as touradas, tentadeiros e outros eventos de maltrato animal que 

nada teñen que ver coa nosa realidade cultural. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión:  

1. Cal é o estado de tramitación da denuncia presentada en relación co 

espectáculo taurino que tivo lugar en Moraña o pasado 3 de agosto de 2017? 

2. Ten previsto o goberno galego sancionar á organización do evento e ao 

concello de Moraña? 
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3. Considera a Xunta de Galiza que a tramitación do expediente cumpre a 

normativa a respecto dos prazos de resolución e información ás partes? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 13:30:03 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 13:30:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 13:30:11 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 13:30:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral en Comisión, sobre a elaboración por parte da Xunta de Galiza da 

Estratexia da Cultura de Galiza 2021 

 

A comezos de 2017 o Goberno galego, a través da Consellaría de Educación, 

Cultura e O.U. anunciou que están a traballar na elaboración da Estratexia da Cultura de 

Galiza 2021, un documento que, afirman, será a folla de ruta da planificación da acción 

cultural.  

O 25 de outubro de 2017 a Consellaría asinou un convenio co Consello da 

Cultura Galega (CCG) para encargar a este organismo a elaboración da diagnose sobre a 

situación que atravesan os distintos sectores culturais no noso país como punto de 

partida para a elaboración da estratexia.  

En novembro dese mesmo ano tivo lugar, segundo informou a Consellaría, a 

primeira xuntanza de traballo con “expertos”, un total de 30 persoas en representación 

dos sectores editorial e do libro; o audiovisual, a música, as artes escénicas, artes visuais 

e plásticas e do patrimonio cultural do noso país.  

Antes de rematar o ano, no mes de decembro, tiveron lugar –de novo de acordo 

coa información da Consellaría-- outros dous encontros co sector na Coruña e Vigo.  

A situación que atinxe a cultura galega é enormemente preocupante.  
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Entre 2009 e 2018 o goberno de Feijóo recortou o 51,14% dos orzamentos 

dirixidos a Cultura pasando de máis de 141 millóns de euros a 69.166 millóns no 

presente exercicio. En 2012 desapareceu como Consellaría para pasar a facer parte da 

macroárea de Educación e Ordenación Universitaria. Así mesmo, foron reiterados os 

incumprimentos por parte do Partido Popular que se comprometera, por exemplo, a 

aprobar o primeiro Plan do libro en 2013 mais nunca chegou a facelo. Ao mesmo tempo 

deixou sen efecto plans aprobados polo goberno bipartito, como o das Artes escénicas, 

prexudicando gravemente o sector.  

 

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

comisión: 

- Cales están a ser as liñas de traballo do Goberno para a elaboración da 

Estratexia da Cultura de Galiza 2021? 

- Que obxectivos persegue a Xunta de Galiza coa elaboración desta Estratexia? 

- De que maneira se plasmarán os compromisos da Xunta de Galiza e con que 

horizonte temporal se está a traballar? 

- As medidas e accións que compoñan a Estratexia contarán con orzamento real 

para implementalas? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do 

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

resposta oral en Comisión. 

 

1. O goberno municipal de Pontecesures, mediante bando publicado polo seu 

alcalde o 23 de outubro de 2017, promoveu unha consulta popular sobre a retirada dun 

símbolo franquista, concretamente a representación do xugo e as flechas que figura no 

pilón de Carreiras. Esta iniciativa do alcalde foi resposta a unha solicitude da voceira do 

grupo municipal do BNG pedindo a retirada deste símbolo en cumprimento da lei de 

52/2007, coñecida como lei de memoria histórica. A oportunidade desta medida viña 

dada pola realización de obras na contorna da citada fonte. 

2. Non existe constancia de que a citada consulta se fixese seguindo a normativa 

vixente, polo que carecería de validez legal. Cúmpre lembrar a este respecto que as 

consultas populares por parte dos concellos están reguladas no artigo 71 da Lei de Bases 

de Rexime Local, que establece o seguinte: 

“De conformidade coa lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma, 

cando esta teña competencia estatuariamente atribuída para iso, os Alcaldes, previo 

acordo por maioría absoluta do Pleno e autorización do goberno da Nación, poderán 

someter a consulta popular aqueles asuntos de competencia propia municipal e de 
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carácter local que sexan de especial relevancia para os intereses dos veciños, con 

excepción dos relativos á Facenda Local”. 

3. Máis alá do incumprimento da normativa de consultas populares e da falta de 

validez legal do procedemento seguido pola alcaldía de Pontecesures, o que pon de 

relevo este caso é a resistencia dun goberno do PP a retirar un símbolo franquista do 

espazo público, cuestión que debería realizarse non xa en cumprimento da citada lei 

52/2007 de memoria histórica, senón por un elemental sentido democrático, de condena 

do fascismo e da súa simboloxía. 

Porque a estas alturas cuestionar que o xugo e as flechas é un símbolo fascista, 

unha representación  inequívoca de exhaltación da Ditadura franquista, é unha auténtica 

provocación, unha infamia e unha ofensa contra as vítimas da represión e as súas 

familias. E máis alá disto, é un atentado contra a decencia, un ataque aos dereitos 

fundamentais e unha burla aos valores democráticos. 

Unha vez máis comprobamos a dobre moral do PP: mentres di condenar o 

franquismo e solidarizarse coas vítimas da Ditadura, na práctica ampara, promove e 

defende a pervivencia dos seus símbolos.  

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

en comisión: 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do procedemento seguido pola Alcaldía 

de Pontecesures a respecto da petición de retirada dun símbolo da Ditadura franquista 

dun espazo público municipal? 
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2. Comparte o goberno galego a negativa do alcalde deste concello a retirar un 

símbolo de exhaltación da Ditadura franquista? 

3. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza a respecto do 

cumprimento da lei por parte deste concello galego? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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 na Comisión 3ª, relativa á avaliación do código de 

boas prácticas bancarias. 

 

O Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de 

debedores hipotecarios sen recursos, recollía o popular “código de boas prácticas” para 

a banca, cuxa aplicación por parte das entidades de crédito é voluntaria, como 

expresamente regulaba o artigo 5.1. Este carácter voluntario implica que se trata dunha 

norma inxusta, que comporta unha clara desigualdade diante da lei, pois permite manter 

os privilexios da banca e aparentar a concesión de dereitos á posición máis débil, ás 

persoas afectadas polos impagamentos hipotecarios, cando en realidade ditos dereitos só 

poderán ser exercidos, non en virtude de norma legal, senón da súa admisión voluntaria 

polas entidades de crédito. É dicir, de feito o Goberno delegou a súa función de 

gobernar, pois remite o cumprimento das normas ao que voluntariamente acorde o 

sector bancario. 

A gran maioría das entidades bancarias adheríronse ao Código de Boas 

Prácticas, porén practicamente ningunha deles ofrece o que se propoñía no citado 

Código. Así, deberían ofrecer unha moratoria de cinco anos a partires da primeira falta 

de pagamento. Porén, non o ofrecen ao cliente e na práctica optan por propoñer novas 

hipotecas ou avais familiares. Maioritariamente ten que ser a persoa afectada a que 
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solicite a súa aplicación, e a banca rexeita máis da metade das solicitudes, alegando que 

non se cumpren os requisitos.  

Na maioría dos casos, as entidades bancarias ofrecen como alternativas dende 

créditos persoais ate avais familiares, porén non ofrecen a moratoria a cinco anos 

estipulada no Código de Boas Prácticas, e por outra banda, as entidades tampouco 

ofrecen información aos clientes a respecto da posibilidade de acollerse a algunha 

acción contemplada no Código, a pesares de que o propio código indica “a obriga por 

parte da entidade de informar aos seus clientes das posibilidades de acollerse a unha 

serie de vantaxes, tan pronto o banco teña coñecemento da falta de pagamento ou do 

atraso do pago dunha cota.  

A propia aprobación dun Código de Boas Prácticas para resolver unha abafante 

situación que atravesan miles de cidadáns e cidadás derivada do sobreendebedamento 

inducido pola propia banca recoñece que antes houbo malas prácticas, porén, lonxe de 

supoñer unha penalización á banca que as cometeu, viuse recompensada cunha norma 

feita a medida dos seus intereses. Xa que logo, o Código de Boas Prácticas queda 

reducido a unha declaración de boas intencións sen que na práctica sexa unha 

ferramenta útil para evitar desafiuzamentos e permitir que, nunha situación de impago, 

as persoas afectadas poidan continuar na vivenda acolléndose á moratoria e pagando 

unicamente xuros.  

Máis aínda, o citado Código non obriga á dación en pagamento, polo que perde 

calquera utilidade para as miles de familias que están en situación de desafiuzamento. 

Dende o BNG apostamos por reformar a Lei Hipotecaria se de verdade pretende 

solucionar este drama social, que cada vez afecta máis persoas e familias. A solución 

está en facer cambios normativos e non en aprobar códigos que non son vinculantes. 
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 Polo devandito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 3ª: 

Que valoración realiza a Xunta de Galiza da aplicación do Código de Boas 

Prácticas Bancarias en Galiza? 

Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno goberno galego para que se 

apliquen medidas xustas por parte da banca ás persoas afectadas polas hipotecas en 

Galiza? 

Considera a Xunta de Galiza que as entidades bancarias ofrecen información 

suficiente aos clientes sobre o Código de Boas Prácticas Bancarias? 

Cantos desafiuzamentos se evitaron en Galiza coa aplicación do Código de Boas 

Prácticas Bancarias? 

Coñece a Xunta de Galiza cantas dacións en pago pagamento se realizaron en 

Galiza a través da aplicación do Código de Boas Prácticas Bancarias? 

Cre a Xunta de Galiza que é necesario impulsar a dación en pagamento?  

Como valora a Xunta de Galiza que a banca recibindo multimillonarias axudas 

públicas non aplique o código de boas prácticas? 

Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno goberno galego para que se 

apliquen medidas xustas por parte da banca ás persoas afectadas polas hipotecas en 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado Cores, 

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 participación da Xunta 

de Galiza no patrocinio de actividades deportivas que discriminan ás mulleres. 

 

A Xunta de Galiza é patrocinadora da segunda edición da competición de 

descenso urbán Pulpo Extreme a celebrar en Ourense na primeira quincena de setembro, 

que tamén promocionan o Concello de Ourense, coordinador da organización.  

Na súa edición do ano 2017 existe unha categoría masculina, despois 

reconvertida a xeral, e unha feminina con diversos premios. Máis concretamente 

puidemos observar como o primeiro, segundo e terceiro premio masculino tiñan 1000, 

500 e 300 euros respectivamente, o equivalente da categoría feminina 300, 150 e 50 

euros, o que constitúe un auténtico agravio.  

O decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade recolle entre os principios de actuación desta, entre outras, “a busca e a 

eliminación absoluta das discriminacións por razóns de sexo, sexan directas ou 

indirectas e a integración da dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes na elaboración, execución e seguimento de todas as accións desenvolvidas polo 

sector público autonómico no exercicio das súas competencias”. Así mesmo, a Lei 
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Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes recolle 

o deporte como un dos ámbitos no que a ordenación das políticas públicas debe integrar 

a óptica da igualdade e a perspectiva de xénero.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que a existencia deste agravio 

comparativo entre os premios do Pulpo Extreme é unha discriminación para todas as 

mulleres e que as administración públicas galegas non poden ser cómplices empregando 

diñeiro e medios públicos. Independentemente da saída buscada para que a categoría 

masculina fora reconvertida a xeral, continúa a ser unha discriminación a existencia 

dunha categoría feminina con premios tan inferiores. A igualdade non se consigue con 

permitir a participación, senón con que esta sexa en igualdade de condicións. Polo tanto, 

a Xunta de Galiza debe interceder para que isto non se volva repetir ou retirar o seu 

patrocinio se así é. Do contrario, estará incumprindo a súa propia lei de igualdade e 

contradicindo o interese xeral que debe salvagardar calquera uso dos recursos públicos 

dos galegos e galegas.  

 

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

Comisión 3ª:  

-Que medidas tomou ou vai tomar a Xunta de Galiza para non patrocinar 

eventos deportivos que discriminan ás mulleres? 

-Considera o goberno galego que cumpre coa lexislación vixente en materia de 

fomento da igualdade entre homes e mulleres ao patrocinar eventos que diferencian en 

ata 700 euros as contías dos premios en función do sexo?  
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-Que tipo de interlocución tivo o goberno galego con outras administracións e 

coa organización do evento ao respecto desta situación? 

-En que cuestións materiais consistiu o patrocinio da Xunta de Galiza?  

-Considera o goberno galego que está xustificada a diferenza das contías?  

 

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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