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1. Procedementos parlamentarios

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

ı 22680 (10/POC-003740)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do Centro Galego de Bos Aires.
(Procedemento de urxencia) 73612

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 22243 (10/POC-003627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impacto da pirotecnia na cidadanía e na fauna silvestre e animais de compañía 73614

ı 22247 (10/POC-003628)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre o tratamento mediático no eido da CRTVG do caso de Diana Quer e a observancia das Reco-
mendacións do Consello de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia
machista nos medios de comunicación públicos galegos 73616

ı 22256 (10/POC-003629)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a actual regulamentación das casas niño e a posibilidade de modificar as condicións de can-
celación do servizo 73620

ı 22257 (10/POC-003630)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia en relación coa adaptación de vías
públicas, transporte público, beirarrúas e museos para que sexan accesibles non só ás persoas con
discapacidades físicas, senón tamén sensoriais ou cognitivas 73625

ı 22258 (10/POC-003631)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
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Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia realizou ou vai realizar para solicitar do Goberno central
o traspaso das competencias en materia de saúde penitenciaria, reclamar unha investigación sobre
as condicións sociosanitarias das persoas internas do cárcere de Monterroso e exixir unha mellora
nas instalacións deste centro 73629

ı 22259 (10/POC-003632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as deficiencias nas instalacións e mobiliario do Hospital de Monforte e a dependencia de
Lugo do servizo de mantemento deste centro 73633

ı 22260 (10/POC-003633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a oportunidade da derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas ma-
terias de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e a recuperación das contías deixadas de
percibir polo persoal público durante a crise 73637

ı 22264 (10/POC-003634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo para desprazar as persoas usuarias do centro de saúde de López Mora ao de Navia,
situado a seis kilómetros de distancia 73642

ı 22265 (10/POC-003635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a carencia de información en relación cos datos do tránsito dos portos deportivos depen-
dentes de Portos de Galicia no seu portal de transparencia 73645

ı 22270 (10/POC-003636)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o Imposto de
Patrimonio 73647

ı 22341 (10/POC-003637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre a situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e
de centros de saúde da área, como o do Ventorrillo 73649

ı 22385 (10/POC-003638)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre o traballo realizado pola Xunta de Galicia para acadar a igualdade salarial efectiva entre
homes e mulleres de cara a 2020 e as xestións feitas polo Goberno galego para que desde o Go-
berno de España se impulse una lei de igualdade retributiva 73652

ı 22386 (10/POC-003639)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater as enfermidades profesionais
e ante o aumento e a modificación do patrón de incidencia segundo os datos do Issga 73656

ı 22388 (10/POC-003640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración que realiza o Goberno galego dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

73659
ı 22394 (10/POC-003641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o pleno do pasado 17 de outubro de 2017
para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias 73662

ı 22402 (10/POC-003642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir a prestación de asis-
tencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional e os datos relativos aos usuarios
e potenciais usuarios desta prestación 73666

ı 22407 (10/POC-003643)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o lugar onde se ten previsto situar o servizo da Unidade de Primeira Acollida para a provincia
de Pontevedra e destinado ao tratamento de problemas condutuais dos menores tutelados pola
Xunta de Galicia 73670

ı 22413 (10/POC-003644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos oficiais do uso do galego na xustiza entre os anos 2009 e 2017 73672

ı 22418 (10/POC-003645)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas condicións de venda por Renfe dos billetes
para bicicletas e a súa intención de impulsar a iniciativa EuroVelo Atlántico                                73674
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ı 22430 (10/POC-003646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impacto que as obras de ampliación da AP-9 teñen na actividade lectiva do CEIP Igrexa, de
Chapela, e as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para solucionar a situación 73676

ı 22433 (10/POC-003647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación coa restauración e con-
servación da ponte vella de Monforte de Lemos 73680

ı 22434 (10/POC-003648)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a solicitude de transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria 73683

ı 22437 (10/POC-003649)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as consecuencias da creación da Axencia Galega da Industria Forestal e o seu impacto na
xestión forestal 73685

ı 22440 (10/POC-003650)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para mellorar a situación das persoas
sen fogar e reducir esta problemática 73689

ı 22441 (10/POC-003651)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para adecuar o Plan de transporte
público de Galicia ás necesidades de mobilidade da veciñanza do sur da provincia de Lugo

73693
ı 22442 (10/POC-003652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demoras na construción e equipamento da residencia de maiores de Baleira e os motivos
para privatizar a súa xestión 73699

ı 22451 (10/POC-003653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións específicas que a Xunta de Galicia levou a cabo ou ten previsto abordar para
estudar as consecuencias que a vaga de lumes pode ter no sector turístico galego 73702

ı 22452 (10/POC-003654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas levadas a cabo pola Xunta de Galicia para medir o impacto que o novo sistema
de poxas para a asignación da demanda de interrompibilidade pode ter na industria eletrointensiva
galega 73706

ı 22454 (10/POC-003655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias que para os usuarios vai ter a transmisión da titularidade das instalacións
de distribución de GLP canalizado que Repsol Butano ten nos polígonos residenciais de Caranza e
Esteiro, en Ferrol, e as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para evitalas 73709

ı 22456 (10/POC-003656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impacto que o incremento do canon hidroeléctrico aprobado no Decreto lei 10/2017 pode
ter nos consumidores finais da enerxía e a opinión que esta medida lle merece ao Goberno galego

73713
ı 22458 (10/POC-003657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a participación da Xunta de Galicia na empresa Meisa, propietaria da estación de esquí de
Cabeza de Manzaneda, o bloqueo da Deputación de Ourense respecto da proposta de non prorro-
gar o contrato coa cadea hoteleira que a xestiona e a falta de rendición de contas da empresa

73716
ı 22460 (10/POC-003658)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas e subvencións da Xunta de Galicia recibidas por algunhas empresas do sector da
automoción 73720

ı 22461 (10/POC-003659)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións das concesións de saltos hidroeléctricos en Galicia e o seu futuro 73725

ı 22463 (10/POC-003660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as consecuencias do ERE presentado no Grupo Banco Popular-Pastor e Santander e as ac-
tuacións realizadas pola Xunta de Galicia en relación con el 73730
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ı 22465 (10/POC-003661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Garda-
costas de Galicia en relación coa libre designación de determinados cargos dentro do servizo

73734
ı 22466 (10/POC-003662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o cultivo da ameixa xapónica en Galicia 73739

ı 22467 (10/POC-003663)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a importación de semente de moluscos bivalvos en Galicia e a posibilidade de producilo de
xeito autosuficiente 73742

ı 22468 (10/POC-003664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a substitución da facultativa do centro de saúde de Vilaxoán durante a súa baixa e as conse-
cuencias de non facelo 73745

ı 22469 (10/POC-003665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o posible traslado da produción de Conservera de Esteiro S.A. a Carballo 73749

ı 22470 (10/POC-003666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as consecuencias do peche das unidades de oncoloxía e cirurxía plástica do CHUAC e os
datos relativos aos ingresos procedentes de urxencias dos últimos tres meses 73752

ı 22471 (10/POC-003667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar a Xunta de Galicia para corrixir as carencias do centro de saúde
de Marín 73756

ı 22472 (10/POC-003668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o brote de tuberculose detectado no IES de Cacheiras (Teo) e as actuacións e protocolos se-
guidos polo SERGAS para controlalo 73760
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ı 22479 (10/POC-003669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o diferente tratamento das imaxes dos deputados do Parlamento de Galicia no Telexornal

73764
ı 22482 (10/POC-003670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a inmediata posta en marcha do Centro de Día de Cambados 73767

ı 22484 (10/POC-003671)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento do Plan de transporte público
de Galicia, tendo en conta as necesidades de mobilidade da veciñanza do sur de Lugo, as actuacións
que vai levar a cabo, así como as medidas que vai adoptar ao respecto 73771

ı 22492 (10/POC-003672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central para a rebaixa do im-
posto sobre o valor engadido para os alimentos sen glute e as previsións ao respecto 73777

ı 22493 (10/POC-003673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal sanitario no Centro de Saúde de Cuntis e a asunción
do mantemento dese centro polo Sergas 73780

ı 22494 (10/POC-003674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para recuperar a extracción do reló nos bancos
marisqueiros 73784

ı 22495 (10/POC-003675)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgunha estratexia para a recuperación das poboa-
cións de berberecho nas rías galegas e as medidas económicas adoptadas ou previstas para paliar
a perda de ingresos ocasionada aos mariscadores pola súa mortaldade 73788

ı 22496 (10/POC-003676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os servizos de atención a persoas maiores no concello de Vilalba 73792
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ı 22498 (10/POC-003677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da inscrición das embarcacións adscritas ao Servizo de Gardacostas de Galicia no
Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras, con sede nas Illas Canarias 73796

ı 22499 (10/POC-003678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co financiamento dunha campaña primaveral
con trampeo masivo de prevención e loita contra a avespa velutina e a implicación que van ter as
consellarías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e do Medio Rural, así como o asina-
mento coas universidades galegas dalgún novo convenio en materia de investigación ao respecto

73800
ı 22501 (10/POC-003679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a incidencia da praga da pataca e as medidas adoptadas ao respecto 73804

ı 22502 (10/POC-003680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o Plan de acción global contra os danos dos xabarís e a implementación do anterior plan de
xestión do xabaril de 2014 73808

ı 22503 (10/POC-003681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a dotación dos concellos de motobombas para a extinción dos lumes 73812

ı 22504 (10/POC-003682)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a necesidade  de observación das franxas de protección e das distancias mínimas estableci-
das ás vías de comunicación fronte ás ameazas dos incendios forestais 73816

ı 22505 (10/POC-003683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a aplicación da lexislación vixente en materia de formación do persoal do servizo de emer-
xencias, prevención e extinción de lumes 73819

ı 22510 (10/POC-003684)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
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Sobre cales son os datos recollidos na listaxe/resumo mensual do libro de control sanitario de sa-
crificio de gando que asina o servizo veterinario oficial do Concello de Ourense para os anos 2014,
2015, 2016 e 2017 73823

ı 22511 (10/POC-003685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as iniciativas que prevé desenvolver a Consellería do Mar para avanzar nos procedementos
de cogobernanza e as xestións que prevé levar a cabo a Xunta de Galicia ante outras administra-
cións para defender os mecanismos de cogobernanza a nivel estatal e comunitario 73826

ı 22515 (10/POC-003686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que realiza a Xunta de Galicia da situación actual e futura da TDT en Galicia e
das licenzas de frecuencias de emisión de radio e televisión 73828

ı 22516 (10/POC-003687)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración que realiza a Xunta de Galicia da implementación do Plan de rexeneración das
zonas marisqueiras de Galicia 73832

ı 22520 (10/POC-003688)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a evolución por segmento de frota das descargas e vendas nos últimos anos no caladoiro
nacional do Cantábrico-Noroeste e a valoración do modelo establecido no plan de xestión do Go-
berno central vixente desde o ano 2015 73834

ı 22522 (10/POC-003689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coas intencións do Goberno central
de inserir novas funcións no servizo telefónico 016 de información e asesoramento xurídico que
se vén prestando de xeito exclusivo ás mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas
a estas, así como as actuacións levadas a cabo ou previstas para evitalo 73836

ı 22524 (10/POC-003690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos ás demoras existentes na tramitación das solicitudes presentadas para o
recoñecemento dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia 73840

ı 22526 (10/POC-003691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da ve-
ciñanza do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de
65 anos 73844

ı 22529 (10/POC-003692)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes
afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo
amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol 73848

ı 22531 (10/POC-003693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para publicar as listas de espera non estruturais
do Sergas e remitirlles esa información aos deputados que a soliciten, así como sobre a política
que vai levar a cabo para reducilas 73851

ı 22533 (10/POC-003694)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios, a supervisión da
súa implantación e execución e a posta en marcha dun programa de formación dirixido aos profe-
sionais da sanidade para o tratamento temperán dos factores que inciden neles 73853

ı 22536 (10/POC-003695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía dun
servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas, o control que está a levar a cabo en rela-
ción co servizo que prestan as empresas concesionarias, así como as actuacións previstas ao res-
pecto 73856

ı 22537 (10/POC-003696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o cronograma de actuación que está a valorar a Xunta de Galicia para a conversión da VAP
Brión-Noia en autovía, as características técnicas que vai ter e as súas previsións respecto da reali-
zación do proxecto e obra, así como os datos referidos aos investimentos que se van levar a cabo
e a posibilidade da súa posta en servizo no ano 2022 73859
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ı 22540 (10/POC-003697)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os datos referidos ao apoio económico prestado polo Goberno galego no ano 2016 aos pro-
xectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro, as actuacións ao respecto para o ano 2017
e a valoración da evolución que presenta esta liña de traballo desde o ano 2009 73862

ı 22545 (10/POC-003698)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre os datos referidos ás actuacións de acolchado mediante o uso de helicópteros levadas a cabo
pola Xunta de Galicia nos montes queimados no ano 2017 e os seus resultados 73864

ı 22547 (10/POC-003699)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao deficiente funcionamento que presenta na actua-
lidade a plataforma informática do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112, da Estrada,
as actuacións que vai levar a cabo para o seu arranxo e as súas previsións para o conxunto das
emerxencias de Galicia, así como o obxectivo principal que vai ter o novo plan de emerxencias e as
súas intencións respecto da reversión das privatizacións dos servizos de emerxencias e a asunción
da súa xestión directa 73866
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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 16 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

- 22680 (10/POC-003740)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do Centro Galego de Bos Aires.
(Procedemento de urxencia)
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 22243 (10/POC-003627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impacto da pirotecnia na cidadanía e na fauna silvestre e animais de compañía
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22247 (10/POC-003628)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre o tratamento mediático no eido da CRTVG do caso de Diana Quer e a observancia das Reco-
mendacións do Consello de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia
machista nos medios de comunicación públicos galegos
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 22256 (10/POC-003629)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a actual regulamentación das casas niño e a posibilidade de modificar as condicións de can-
celación do servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22257 (10/POC-003630)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia en relación coa adaptación de vías
públicas, transporte público, beirarrúas e museos para que sexan accesibles non só ás persoas con
discapacidades físicas, senón tamén sensoriais ou cognitivas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22258 (10/POC-003631)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia realizou ou vai realizar para solicitar do Goberno central
o traspaso das competencias en materia de saúde penitenciaria, reclamar unha investigación sobre
as condicións sociosanitarias das persoas internas do cárcere de Monterroso e exixir unha mellora
nas instalacións deste centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22259 (10/POC-003632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as deficiencias nas instalacións e mobiliario do Hospital de Monforte e a dependencia de
Lugo do servizo de mantemento deste centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22260 (10/POC-003633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a oportunidade da derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas ma-
terias de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e a recuperación das contías deixadas de
percibir polo persoal público durante a crise
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22264 (10/POC-003634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo para desprazar as persoas usuarias do centro de saúde de López Mora ao de Navia,
situado a seis kilómetros de distancia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22265 (10/POC-003635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a carencia de información en relación cos datos do tránsito dos portos deportivos depen-
dentes de Portos de Galicia no seu portal de transparencia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22270 (10/POC-003636)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
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Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o Imposto de
Patrimonio
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22341 (10/POC-003637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre a situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e
de centros de saúde da área, como o do Ventorrillo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22385 (10/POC-003638)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o traballo realizado pola Xunta de Galicia para acadar a igualdade salarial efectiva entre
homes e mulleres de cara a 2020 e as xestións feitas polo Goberno galego para que desde o Go-
berno de España se impulse una lei de igualdade retributiva
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22386 (10/POC-003639)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater as enfermidades profesionais
e ante o aumento e a modificación do patrón de incidencia segundo os datos do Issga
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22388 (10/POC-003640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración que realiza o Goberno galego dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22394 (10/POC-003641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o pleno do pasado 17 de outubro de 2017
para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo 

- 22402 (10/POC-003642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir a prestación de asis-
tencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional e os datos relativos aos usuarios
e potenciais usuarios desta prestación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 22407 (10/POC-003643)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o lugar onde se ten previsto situar o servizo da Unidade de Primeira Acollida para a provincia
de Pontevedra e destinado ao tratamento de problemas condutuais dos menores tutelados pola
Xunta de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22413 (10/POC-003644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos oficiais do uso do galego na xustiza entre os anos 2009 e 2017
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22418 (10/POC-003645)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas condicións de venda por Renfe dos billetes
para bicicletas e a súa intención de impulsar a iniciativa EuroVelo Atlántico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22430 (10/POC-003646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impacto que as obras de ampliación da AP-9 teñen na actividade lectiva do CEIP Igrexa, de
Chapela, e as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para solucionar a situación
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22433 (10/POC-003647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación coa restauración e con-
servación da ponte vella de Monforte de Lemos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22434 (10/POC-003648)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a solicitude de transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22437 (10/POC-003649)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as consecuencias da creación da Axencia Galega da Industria Forestal e o seu impacto na
xestión forestal
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22440 (10/POC-003650)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para mellorar a situación das persoas
sen fogar e reducir esta problemática
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22441 (10/POC-003651)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para adecuar o Plan de transporte
público de Galicia ás necesidades de mobilidade da veciñanza do sur da provincia de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22442 (10/POC-003652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demoras na construción e equipamento da residencia de maiores de Baleira e os motivos
para privatizar a súa xestión
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22451 (10/POC-003653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións específicas que a Xunta de Galicia levou a cabo ou ten previsto abordar para
estudar as consecuencias que a vaga de lumes pode ter no sector turístico galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22452 (10/POC-003654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas levadas a cabo pola Xunta de Galicia para medir o impacto que o novo sistema
de poxas para a asignación da demanda de interrompibilidade pode ter na industria eletrointensiva
galega
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22454 (10/POC-003655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias que para os usuarios vai ter a transmisión da titularidade das instalacións
de distribución de GLP canalizado que Repsol Butano ten nos polígonos residenciais de Caranza e
Esteiro, en Ferrol, e as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para evitalas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 22456 (10/POC-003656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impacto que o incremento do canon hidroeléctrico aprobado no Decreto lei 10/2017 pode
ter nos consumidores finais da enerxía e a opinión que esta medida lle merece ao Goberno galego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22458 (10/POC-003657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a participación da Xunta de Galicia na empresa Meisa, propietaria da estación de esquí de
Cabeza de Manzaneda, o bloqueo da Deputación de Ourense respecto da proposta de non prorro-
gar o contrato coa cadea hoteleira que a xestiona e a falta de rendición de contas da empresa
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo 

- 22460 (10/POC-003658)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas e subvencións da Xunta de Galicia recibidas por algunhas empresas do sector da
automoción
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22461 (10/POC-003659)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións das concesións de saltos hidroeléctricos en Galicia e o seu futuro
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22463 (10/POC-003660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as consecuencias do ERE presentado no Grupo Banco Popular-Pastor e Santander e as ac-
tuacións realizadas pola Xunta de Galicia en relación con el
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22465 (10/POC-003661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Garda-
costas de Galicia en relación coa libre designación de determinados cargos dentro do servizo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22466 (10/POC-003662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o cultivo da ameixa xapónica en Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 22467 (10/POC-003663)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a importación de semente de moluscos bivalvos en Galicia e a posibilidade de producilo de
xeito autosuficiente
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22468 (10/POC-003664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a substitución da facultativa do centro de saúde de Vilaxoán durante a súa baixa e as conse-
cuencias de non facelo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22469 (10/POC-003665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o posible traslado da produción de Conservera de Esteiro S.A. a Carballo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22470 (10/POC-003666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as consecuencias do peche das unidades de oncoloxía e cirurxía plástica do CHUAC e os
datos relativos aos ingresos procedentes de urxencias dos últimos tres meses
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22471 (10/POC-003667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar a Xunta de Galicia para corrixir as carencias do centro de saúde
de Marín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22472 (10/POC-003668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o brote de tuberculose detectado no IES de Cacheiras (Teo) e as actuacións e protocolos se-
guidos polo SERGAS para controlalo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22479 (10/POC-003669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o diferente tratamento das imaxes dos deputados do Parlamento de Galicia no Telexornal
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 22482 (10/POC-003670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a inmediata posta en marcha do Centro de Día de Cambados
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22484 (10/POC-003671)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento do Plan de transporte público
de Galicia, tendo en conta as necesidades de mobilidade da veciñanza do sur de Lugo, as actuacións
que vai levar a cabo, así como as medidas que vai adoptar ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22492 (10/POC-003672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central para a rebaixa do im-
posto sobre o valor engadido para os alimentos sen glute e as previsións ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes 

- 22493 (10/POC-003673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal sanitario no Centro de Saúde de Cuntis e a asunción
do mantemento dese centro polo Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22494 (10/POC-003674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para recuperar a extracción do reló nos bancos
marisqueiros
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22495 (10/POC-003675)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgunha estratexia para a recuperación das poboa-
cións de berberecho nas rías galegas e as medidas económicas adoptadas ou previstas para paliar
a perda de ingresos ocasionada aos mariscadores pola súa mortaldade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22496 (10/POC-003676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
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Sobre os servizos de atención a persoas maiores no concello de Vilalba
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22498 (10/POC-003677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da inscrición das embarcacións adscritas ao Servizo de Gardacostas de Galicia no
Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras, con sede nas Illas Canarias
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22499 (10/POC-003678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co financiamento dunha campaña primaveral
con trampeo masivo de prevención e loita contra a avespa velutina e a implicación que van ter
as consellarías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e do Medio Rural, así como o asi-
namento coas universidades galegas dalgún novo convenio en materia de investigación ao res-
pecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22501 (10/POC-003679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a incidencia da praga da pataca e as medidas adoptadas ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22502 (10/POC-003680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o Plan de acción global contra os danos dos xabarís e a implementación do anterior plan de
xestión do xabaril de 2014
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22503 (10/POC-003681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a dotación dos concellos de motobombas para a extinción dos lumes
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22504 (10/POC-003682)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a necesidade  de observación das franxas de protección e das distancias mínimas estableci-
das ás vías de comunicación fronte ás ameazas dos incendios forestais
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 22505 (10/POC-003683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a aplicación da lexislación vixente en materia de formación do persoal do servizo de emer-
xencias, prevención e extinción de lumes
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustíza e Interior 

- 22510 (10/POC-003684)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre cales son os datos recollidos na listaxe/resumo mensual do libro de control sanitario de sa-
crificio de gando que asina o servizo veterinario oficial do Concello de Ourense para os anos 2014,
2015, 2016 e 2017
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22511 (10/POC-003685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as iniciativas que prevé desenvolver a Consellería do Mar para avanzar nos procedementos
de cogobernanza e as xestións que prevé levar a cabo a Xunta de Galicia ante outras administra-
cións para defender os mecanismos de cogobernanza a nivel estatal e comunitario
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22515 (10/POC-003686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que realiza a Xunta de Galicia da situación actual e futura da TDT en Galicia e
das licenzas de frecuencias de emisión de radio e televisión
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22516 (10/POC-003687)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración que realiza a Xunta de Galicia da implementación do Plan de rexeneración das
zonas marisqueiras de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22520 (10/POC-003688)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a evolución por segmento de frota das descargas e vendas nos últimos anos no caladoiro
nacional do Cantábrico-Noroeste e a valoración do modelo establecido no plan de xestión do Go-
berno central vixente desde o ano 2015
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 22522 (10/POC-003689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coas intencións do Goberno central
de inserir novas funcións no servizo telefónico 016 de información e asesoramento xurídico que
se vén prestando de xeito exclusivo ás mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas
a estas, así como as actuacións levadas a cabo ou previstas para evitalo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22524 (10/POC-003690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos ás demoras existentes na tramitación das solicitudes presentadas para o
recoñecemento dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22526 (10/POC-003691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego respecto da demanda da ve-
ciñanza do concello de Rianxo referida á construción dun centro de día para persoas maiores de
65 anos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22529 (10/POC-003692)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes
afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo
amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22531 (10/POC-003693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para publicar as listas de espera non estruturais
do Sergas e remitirlles esa información aos deputados que a soliciten, así como sobre a política
que vai levar a cabo para reducilas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22533 (10/POC-003694)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios, a supervisión da
súa implantación e execución e a posta en marcha dun programa de formación dirixido aos profe-
sionais da sanidade para o tratamento temperán dos factores que inciden neles
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22536 (10/POC-003695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía dun
servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas, o control que está a levar a cabo en relación
co servizo que prestan as empresas concesionarias, así como as actuacións previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22537 (10/POC-003696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre o cronograma de actuación que está a valorar a Xunta de Galicia para a conversión da VAP
Brión-Noia en autovía, as características técnicas que vai ter e as súas previsións respecto da reali-
zación do proxecto e obra, así como os datos referidos aos investimentos que se van levar a cabo
e a posibilidade da súa posta en servizo no ano 2022
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22540 (10/POC-003697)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os datos referidos ao apoio económico prestado polo Goberno galego no ano 2016 aos pro-
xectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro, as actuacións ao respecto para o ano 2017
e a valoración da evolución que presenta esta liña de traballo desde o ano 2009
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22545 (10/POC-003698)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre os datos referidos ás actuacións de acolchado mediante o uso de helicópteros levadas a cabo
pola Xunta de Galicia nos montes queimados no ano 2017 e os seus resultados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22547 (10/POC-003699)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao deficiente funcionamento que presenta na actua-
lidade a plataforma informática do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112, da Estrada,
as actuacións que vai levar a cabo para o seu arranxo e as súas previsións para o conxunto das
emerxencias de Galicia, así como o obxectivo principal que vai ter o novo plan de emerxencias e as
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súas intencións respecto da reversión das privatizacións dos servizos de emerxencias e a asunción
da súa xestión directa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2018

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 
 
Raquel Rodríguez Arias, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño 
Villar, Diego Calvo López, Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río e Julia 
Rodríguez Barreira deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,  
ao abeiro do disposto no artigo 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior polo trámite de 
urxencia. 
 

Xustificación da Urxencia: 

A urxencia ven motivada polas últimas noticias acontencidas en relación ao centro 
galego de Bos Aires e a necesidade de ter unha posición  en sede parlamentaria. 

 

Logo de 110 anos de existencia, o Centro Gallego de Bos Aires está nunha situación 
crítica, acuciado polas débedas que mantén, sobre todo coa administración arxentina, 
acumuladas desde a súa intervención xudicial en 2012.  

Trátase dunha entidade privada coa que, pola súa relevancia histórica, a Xunta de 
Galicia mantivo una relación moi cercana nas últimas décadas a través tanto de axudas 
económicas directas como a través da Fundación Galicia Saúde ata o ano 2011. 

Ademais do labor fundamental que levou a cabo no ámbito asistencial desde a súa 
fundación, en 1907, os seus socios lograron reunir un importante patrimonio artístico e 
cultural.  

O Goberno galego contribuíu ata a actualidade na preservación deste patrimonio do 
CGBA cos medios ao seu alcance, e debe seguir a facelo, respectando as decisións  
dos socios, únicos propietarios e garantes dos bens que posúe a entidade. 

O 18 de decembro de 2017 os seus socios acordaron negociar coa fundación arxentina 
Favaloro e a española Ribera Salud a posible venda do inmoble, cunha serie de 
condicións para os compradores:  

- Que asuman a totalidade dos pasivos da Mutualidade. 

- Que asuman a totalidade do persoal da Mutualidade. 
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- Que se concrete un comodato gratuíto a perpetuidade sobre un sector específico do 
edificio para albergar alí o patrimonio cultural que seguirá sendo propiedade da 
Mutualidade.  

- Que unha porcentaxe dos ingresos futuros polas cotas dos socios sexan para a 
xestión e mantemento do patrimonio cultural da Mutualidade. 

- Que manteñan unha atención sanitaria de alta calidade, a perpetuidade, para os 
socios da Mutualidade. 

 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta Oral 

en Comisión:  

-Como valora o Goberno galego a situación actual do Centro Galego de Bos Aires? 

 

Santiago de Compostela, 10 e xaneiro de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 10/01/2018 14:07:34 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2018 14:07:45 

 
María Isabel Novo Fariña na data 10/01/2018 14:08:09 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/01/2018 14:08:22 

 
Diego Calvo Pouso na data 10/01/2018 14:08:36 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 14:08:54 

 
Paula Prado Del Río na data 10/01/2018 14:09:10 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2018 14:09:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

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

Ordenación Territorial, Obras Públicas e Medio Ambiente. 

 

Os fogos artificiais son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna-, e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez e as persoas maiores-.  

 

Nestas últimas semanas, no Concello de Vilagarcía aprobouse por 

unanimidade unha moción para avaliar o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a cidadanía, a 

fauna silvestre e os animais de compañía e domésticos. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Vai valorar o Goberno galego a elaboración dun decálogo de boas 

prácticas para o lanzamento de pirotecnia? 

2. Concorda o Goberno galego coa necesidade de avanzar cara 

actividades públicas cun menor impacto ambiental, social e 

animal? 

3. Vai incluír o Goberno galego algunha norma específica sobre o 

emprego de pirotecnia no decreto de desenvolvemento da Lei de 

benestar e protección dos animais de compañía de Galicia, de 

2017? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/01/2018 09:43:33 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/01/2018 09:43:38 

 
María Luisa Pierres López na data 05/01/2018 09:43:44 

 

73615



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Anxeles Cuña Bóveda, Paula Quinteiro Araújo e 

Marcos Cal Ogando, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do  disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión da CRTVG. 

 

O 31 de decembro de 2017, a Guardia Civil localiza o corpo de Diana Quer 

nunha nave industrial abandonada en Rianxo, localización que desvelou o seu 

presunto raptor e asasino confeso logo de ser detido o 29 de decembro polo 

intento de secuestro a unha moza o 25 de decembro en Boiro. 

Así, os focos mediáticos volveron retomar o caso da madrileña Diana Quer, 

abríndose de novo un debate social sobre o carácter de vítima de violencia 

machista e sobre o tratamento da nova por parte dos medios de comunicación, 

que ao longo dos 16 meses de desaparición da moza ofreceron mostras de 

sensacionalismo e banalización da violencia contra as mulleres. 

O 3 de xaneiro de 2018 o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia fixo un 

chamado a “tratar o caso de Diana Quer como violencia de xénero (sen prexuízo 

do que puideren estabelecer noutro sentido as investigacións policiais e xudiciais 

sobre os motivo e circunstancias do caso) e reclama respecto á intimidade das 

menores”, en referencia á difusión de “informacións nas que se ten compartido 

material das redes sociais ou fornecido datos que poden levar á identificación de 

dúas menores, unha delas familiar da vítima e outra do presunto homicida.” 
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Deste xeito, ser tratado o caso Diana Quer como un caso de violencia machista 

implica, como sinala a Declaración de Compostela, “abordalo como unha 

violación dos dereitos humanos e un atentado contra a liberdade e a dignidade 

das persoas, encadrandoo no seu contexto ideolóxico e social e combatendo a 

ideoloxía que o provocou: o supremacismo patriarcal polo que o rol feminino 

estivo e está supeditado ao masculino.” 

Un dos puntos da “Declaración de Compostela”, sobre o papel dos medios de 

comunicación no tratamento da violencia de xénero, propón que se debe “evitar o 

sensacionalismo, o morbo e o dramatismo -tanto no tratamento do texto como 

das imaxes-, o que obriga aos medios audiovisuais a coidar non só a recollida de 

imaxes e son, senón tamén a súa edición e difusión, desbotando os recursos 

propios dos "reality shows", dos programas de sucesos ou das series de ficción.” 

O punto 9 da citada Declaración apela a “coidar a relación coas fontes, que han 

ser diversas e plurais, sen cinguirse exclusivamente por iso ás oficiais, tendo en 

conta sempre aquelas fontes expertas que contribúan a contextualizar 

informativamente non só o suceso en si, senón tamén os procesos aos que se terá 

que enfrontar con posterioridade a vítima (acollida e asistencia, tribunais, 

situación laboral, vivenda…), desbotando os testemuños de fontes espontáneas 

cando non acheguen datos relevantes para a información.” 

En 2010, o Consello de Administración da CRTVG aprobou un documento coas 

pautas sobre o tratamento informativo da violencia contra as mulleres, que 

propón como criterio xeral que “as informacións relacionadas coa violencia de 

xénero deben ser obxecto dun tratamento serio, delicado e rigoroso que prime 

ante todo o respecto extremo perante as vítimas.” Entre outros criterios, destácase 

“a conveniencia de extremar o celo no manexo das fontes de información e das 

declaracións, incidindo tamén na idea de que os medios públicos galegos non se 
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limitan ao tratamento dos feitos dramáticos senón que tamén divulgan os casos 

de éxito en que as mulleres conseguen liberarse dos malos tratos para que sirvan 

de exemplos a outras vítimas. Sempre se inclúe nas informacións o número de 

teléfono de atención aos casos de violencia machista”. Ditas recomendacións 

foron actualizadas en 2015. 

 

Polo exposto, as deputadas e o deputado que subscriben presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na CRTVG:  

 

1. Tratou a CRTVG as informacións do caso Diana Quer como as dun asasinato 

machista? 

2. Seguíronse as “Recomendacións do Consello de Administración da CRTVG 

sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación 

públicos galegos” nas informacións sobre o caso Diana Quer? 

3. Considera a CRTVG que as imaxes persoais de Diana Quer difundidas na 

TVG evitaron o “sensacionalismo, morbo e dramatismo” en todos os casos? 

4. Desbotouse algún testemuño de fontes espontáneas que non achegaban datos 

relevantes á información? 

5. Ten pensado a CRVTG facer unha investigación a fondo sobre o tratamento da 

violencia machista por parte dos medios públicos galegos dende a aprobación das 

citadas “Recomendacións” en 2010, para avaliar o resultado? 

6. Cantos cursos, ademais do impartido por Pilar López, se teñen impartido na 

CRTVG sobre o tratamento informativo da violencia de xénero nos últimos 

anos? 
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Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Anxeles Cuña Bóveda 

Paula Quinteiro Araújo 

Marcos Cal Ogando 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 10:15:33 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/01/2018 10:15:41 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 05/01/2018 10:15:45 

 

Marcos Cal Ogando na data 05/01/2018 10:15:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e David Rodríguez Estévez, deputada 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. 

 

As “casas niño” son un recurso de ensino infantil e conciliación, consistente na 

atención a grupos reducidos de crianzas nun fogar ou local habilitado, destinado 

a favorecer a existencia deste tipo de recursos en zonas rurais sen recursos de 

atención á infancia de 0 a 3 anos. 

 

As axudas para a apertura de Casas Niño foron reguladas no ano 2016 pola Orde 

de 6 de maio de 2016, "pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento 

de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente 

cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en 

réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.” 

 

A Casa Niño terá carácter gratuíto para as familias, con atención diúrna de luns a 

venres, salvo festivos, e cun mes ao ano de vacacións. Salvo estas excepcións, o 

proxecto debe manterse en funcionamento ininterrompidamente durante o ano, 

polo que se debe contar cunha persoa substituta para a persoa titular no caso de 

enfermidade ou situación de emerxencia (artigo 2.3 da Orde). 

 

Na Orde que regula as “casas niño” estabelécese que "o período mínimo de 

permanencia da actividade empresarial subvencionada será desde a data de posta 

en marcha do proxecto piloto ata o 31 de decembro de 2019. Exceptúanse deste 

requisito aqueles supostos en que causas de forza maior allea á vontade da/o 
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profesional ou cooperativa que o desenvolve ou a falta de demanda impidan o 

desenvolvemento da actividade nas condicións establecidas”. 

 

Segundo a Orde, considérase subvencionable tanto as axudas para gastos de 

investimento como a “axuda polo desenvolvemento do proxecto piloto”, unha 

“achega económica de 19.600 €/ano en forma de prima destinada a apoiar esta 

iniciativa emprendedora no inicio da súa andaina”, que vén a ser o salario da 

persoa que se ocupa de manter aberta a casa niño e de ofrecer os servizos de 

educación e atención á infancia usuaria. 

 

Entre as obrigas das persoas titulares das casas niño está (artigo 19. c: “Ter unha 

permanencia mínima ininterrompida na actividade e manter as infraestruturas e 

equipamentos subvencionados destinadas ao fin concreto para o cal se concedeu 

a subvención por un período non inferior ao establecido no artigo 5 desta orde - 

31 de decembro de 2019 -”. “O incumprimento deste requisito dará lugar á 

revogación da subvención, co reintegro das cantidades percibidas e a exixencia 

dos xuros de demora legalmente establecidos desde o momento do pagamento da 

subvención”. 

 

Ademais, “o incumprimento das obrigas establecidas nas letras b) e d) do artigo 

19 desta orde dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao 

reintegro na porcentaxe do 2 % da totalidade da axuda percibida. 

 

Unha persoa que en 2016 lle foi concedida axuda para abrir unha Casa Niño, 

conforme á Orde sinalada, e que efectivamente comezou a prestar o servizo en 

2017, remitiu queixa á Valedora do Pobo porque, logo dun accidente ocorrido a 

un neno na casa niño durante a xornada laboral, comunica á Xunta que non pode 

seguir prestando o servizo. A Xunta non considera que a súa situación entre 

dentro dos supostos de “causas de forza maior allea á vontade da/o profesional ou 
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cooperativa que o desenvolve ou a falta de demanda impidan o desenvolvemento 

da actividade nas condicións establecidas”, co cal lle esixe a devolución de todos 

os gastos considerados subvencionables que, segundo a Orde, son tamén as 

primas de apoio á iniciativa, que cubre o salario da profesional (autónoma) que 

atende a casa niño.  

 

Isto supón que a persoa debe devolver todos os gastos dos meses nos que estivo 

aberta a casa niño, prestando un servizo efectivo, o que lle supón 1.633 € ao mes 

máis intereses. Así, como os gastos que ocasiona ter aberta unha casa niño deixa 

menos de 1000 € limpos ao mes como salario, o efecto é que, na práctica, unha 

persoa que mantivo un servizo aberto uns meses, debe devolver máis do que 

gañou como salario por ter desempregado unha actividade. Esta persoa, ademais, 

non tivo subvención para reforma e adaptación da vivenda, nin para equipamento 

e dotación material, que correu integramente a cargo da particular.  

 

Ademais, a persoa afectada solicitou resposta da Xunta de Galiza á súa queixa 

pero, a día 3 de decembro de 2018, non recibiu resposta da Administración. 

 

Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1 - Non considera a Xunta abusivas as condicións de cancelación do servizo das 

Casas Niño? 

 

2 - Non cre a Xunta que debería modificarse a Orde de axudas prevendo a 

posibilidade de cancelación do servizo sen que supoña a devolución íntegra da 

prima de apoio xa que, na práctica, é un salario? 
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3 - Non considera a Xunta que, cando se cancela un servizo de Casa Niño, por 

parte da persoa promotora, reclamar as primas mensuais recibidas mentres estivo 

aberto o servizo é similar a reclamar a devolución dun salario xustamente 

gañado? 

 

4 - Cando unha empresa cun contrato coa Xunta incumpre condicións pactadas, 

esíxelle a Xunta o mesmo trato que ás persoas titulares de Casas Niño? 

 

5 - Non cre a Xunta que, de facto, está traballando nas casas niño coa figura do 

“falsa/o autónoma/o”, xa que a pesar de ser contratada a persoa como autónoma 

mediante contrato mercantil, está supeditada á ordes da Xunta en relación ao 

horario, tarefas, etc., pero sen a protección dos dereitos laborais, asumindo varios 

custes como a cota de autónomo e sen a independencia que caracteriza a unha 

persoa autónoma? 

 

7 - Non valora a Xunta outro tipo de relación laboral coas persoas titulares de 

Casas Niño, dado que, na práctica, asumen o mantemento de servizos de atención 

a crianzas de 0 a 3 anos que son competencia da Xunta de Galiza? 

 

8 - Non considera a Xunta compatible a filosofía das casas niño cunha 

modalidade que protexa o emprego das persoas titulares? 

 

9 - Considera a Xunta viable no tempo o actual sistema das Casas Niño? 
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10 - Por que non responde a Xunta por escrito ás solicitudes que lle realiza unha 

persoa titular dunha Casa Niño, que se viu obrigada a recorrer á Valedora do 

Pobo? 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Davide Rodríguez Estévez, 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 12:23:55 

 

David Rodríguez Estévez na data 05/01/2018 12:24:03 

 

73624



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do establecido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Auxilia, Alucem, Asorlu, Adace, Capaces, Cogami Lugo, Fademga, Raiolas e 

Once presentaron no mes de abril un amplo informe coas prioridades en materia 

de accesibilidade na cidade de Lugo, que poden extrapolarse a calquera cidade ou 

vila galega e que se incrementan nos concellos rurais. 

 

Nas vías públicas é imprescindible a mellora das ramplas e rematar coa política 

do lastrado. As ramplas deben garantir a seguridade das persoas con 

discapacidade visual ou de mobilidade. Pola súa parte, as lastras constitúen unha 

barreira para as persoas en cadeira de rodas ou con caxatos.  

Urxente e non menos importante é a retirada dos postes eléctricos e de telefonía 

das vías públicas que dificultan e incluso impiden o paso das persoas con 

problemas de mobilidade. 

En canto á sinalización, os semáforos sonoros son inexistentes fóra dos centros 

das cidades e grandes vilas, polo que se debe avanzar na instalación dos mesmos 

no extrarradio de cidades e vilas e nos núcleos de poboación do rural. 

En relación co transporte, ademais de carencias no transporte adaptado, as 

organizacións sociais que traballan neste eido destacan a necesidade de mellorar 

a sinalización e información sobre o percorrido e as paradas. 
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O 4 de decembro remata o prazo legal para que todos os bens, servizos e 

infraestruturas de interese público foran plenamente accesibles, sen embargo 

moitos locais comerciais e edificios de vivendas manteñen as barreiras 

arquitectónicas, en gran medida pola dificultade económica para asumir o custe 

da obra por parte das comunidades veciñais. 

En canto aos museos, unha investigación de 2016 coordinada dende a USC e 

editada por Andavira baixo o título “A accesibilidade dos museos: visións e 

perspectivas. Unha proposta de intervención en Galicia” revela que, mentres a 

accesibilidade física está totalmente regulada, a accesibilidade sensorial, a 

cognitiva e os aspectos relativos á comunicación de contidos (sinalización, 

planos, materiais en relevo, reproducións, folletos, dispositivos electrónicos, 

audio e vídeo) son practicamente inexistentes. 

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

para a súa resposta oral en Comisión: 

1. Que avaliación fai en relación co estado das vías públicas e o uso do lastrado 

para a súa utilización por persoas con discapacidade visual e/ou con problemas 

de deambulación? 

2. Considera que debería ser obxecto de mellora no transporte público por estrada 

a identificación das paradas de autobús con pictogramas, sistemas de voz que 

anuncien a chegada dun bus á parada, ou voz e texto que explique as paradas ás 

que vai chegando o bus ao longo do seu percorrido? 

3. Dirixirase ás empresas eléctricas e de comunicación para que procedan á 

eliminación de postes nas beirarrúas, eliminando de xeito urxente as que 

constitúen barreiras arquitectónicas? 
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4. Emprenderá as accións necesarias para garantir que nun prazo máximo de 6 

meses todos os museos dependentes da Xunta de Galiza conten con 

accesibilidade universal? 

5. Mellorará o acceso aos recursos turísticos con mapas e folletos turísticos con 

información visual en lectura fácil e adaptadas en braille? 

6. Ampliará as axudas á eliminación das barreiras arquitectónicas dos edificios 

de vivendas? 

7. Dotará a todas as consellerías dun orzamento destinado a impulsar a 

accesibilidade universal en todas as áreas? 

8. Incrementará as axudas ás familias sen recursos económicos para garantir as 

reformas necesarias nos seus fogares? 

9. Deseñará unha aplicación móbil que permita a comunicación áxil e doada das 

persoas xordas cos servizos de emerxencias? 

  

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

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

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 12:27:58 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do establecido no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral na Comisión 5.ª. 

 

O pasado 24 de xuño de 2017, un interno do Centro Penitenciario de Lugo- 

Monterroso faleceu, presumiblemente, a causa de sobredose de drogas e, outra 

persoa, foi atopada polos funcionarios en estado de coma pola mesma causa. 

 

Esta situación non é nova, xa que, dende o ano 2006, practicamente falece unha 

persoa ao ano por esta circunstancia. 

 

Segundo datos do propio Ministerio do Interior, en Monterroso producíronse as 

seguintes mortes por sobredose de drogas, VIH e suicidios dende o ano 2006: 

2006: 1 morte por drogas; 2007: unha morte por VIH; 2008: unha morte por 

drogas; 2009: 1 suicidio; 2010: 2 mortes por VIH; 2012; 2 mortes por drogas; 

2013: 1 morte por VIH; 2014; 1 morte por drogas.  

 

En 2006, unha carta dun preso de Monterroso á CNT denunciou a existencia de 

tráfico de drogas no penal: "Es importante remarcar el trapicheo de droga dentro 

del penal, desde las pastillas que dan en la enfermería y la metadona hasta el 

hachís, cocaína y heroína, lo cual provoca muchas peleas entre internos por 

deudas de la misma, ya que el consumidor en ocasiones no puede pagar.” 

 

Persoas que estiveron presas en Monterroso, trasladáronnos a En Marea que esta 

mesma circunstancia se produce actualmente. 
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O Parlamento de Galicia acordou por unanimidade, na sesión plenaria do 5 de 

maio de 2015, a reclamación ao Estado das competencias de Sanidade 

penitenciaria, co seguinte acordo: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 

1. Solicitar do Goberno do Estado o traspaso das competencias en materia de 

saúde penitenciaria á Xunta de Galicia para a súa asunción polo SERGAS, de 

conformidade co establecido na disposición adicional sexta da Lei de cohesión 

do Sistema Nacional de Saúde 2003. 

 

2. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios económicos e materiais 

necesarios e atender a suficiencia dinámica para a prestación do correspondente 

servizo. 

 

3. Incluír, de forma inmediata, a poboación reclusa no Plan estratéxico para a 

abordaxe da Hepatite C e que esas persoas sexan tratadas cos mesmos criterios 

e prontitude que o resto. 

 

A Sanidade Penitenciaria, no Estado español non está, actualmente, integrada nos 

sistemas de saúde das Comunidades Autónomas.  

 

Polo exposto, o grupo parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas 

para a súa resposta escrita: 

 

1.- Dirixiuse a Xunta ao Goberno central para reclamar o traspaso das 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 
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2.- Vai a Xunta de Galicia esixir explicacións ao Ministerio do Interior pola 

existencia de tráfico de drogas no cárcere de Monterroso? 

 

3.- Vai a Xunta reclamar unha investigación sobre as condicións sociosanitarias 

das persoas internas do cárcere de Monterroso? 

 

4.-Vai a Xunta reclamar á Secretaría Xeral de  Institucións Penitenciarias, 

dependente do Ministerio do Interior, que abra  unha investigación polas mortes 

por sobredose de drogas no cárcere de Monterroso? 

 

5.- Ten previsto a Xunta esixir a mellora das instalacións do cárcere de 

Monterroso? En que data vai tramitar esa solicitude? E canto orzamento cre que 

se debe dedicar á mesma? 

 

 Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 13:00:09 

 

Luis Villares Naveira na data 05/01/2018 13:00:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

establecido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

O Hospital de Monforte ten numerosas necesidades en materia de persoal, pero 

tamén nas instalacións e mobiliario. A dependencia de xestión de Lugo, ademais, 

supuxo a perda de capacidade de xestión en materia de mantemento, de xeito que 

se depende da xerencia de Lugo para calquera arranxo. 

 

Unha das cuestións que debe ser resolta é cambiar as ventás simples de todo o 

Hospital para mellorar a eficiencia enerxética. 

 

Outra deficiencia atópase na antigüidade de parte do mobiliario. Mesiñas, 

cadeiras, sillóns e armarios de boa parte das habitacións das plantas de 

hospitalización do Hospital de Monforte están moi deteriorados, cuestión que 

levan tempo denunciando tanto o persoal coma as persoas usuarias. 

 

Trátase de mobiliario que, ademais de obsoleto e gastado, é moi incómodo tanto 

para pacientes como para acompañantes, así como para o persoal, pois estamos a 

falar de mobles que poden levar máis de vinte anos de uso e que nalgúns casos 

está tan deteriorado que é case inservible. 

 

Tamén está pendente a reforma das duchas de parte dos cuartos de baño das 

habitacións de hospitalización, para mellorar a accesibilidade. 
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Así pois, o Hospital de Monforte precisa unha renovación xeral das instalacións, 

tanto repintado de paredes, como renovación de mobiliario e baños das 

habitacións e cambio das ventás, para mellorar a eficiencia enerxética do edificio. 

Estas adaptacións acometéronse na metade das instalacións, pero demórase o seu 

remate. 

 

Nas plantas de Traumatoloxía e Cirurxía substituíronse os vellos armarios por 

uns novos de taboleiros, por parte dunha empresa. 

 

O SERGAS tamén mudou cadeiras das salas de espera por mobiliario máis 

moderno. 

 

As fortes choivas do día 10 de decembro provocaron a aparición de goteiras na 

planta de Medicina Interna e Especialidades do Hospital de Monforte e na 

entrada da sala de espera do Hospital de Día, sinalando a Xunta que dita auga 

procedía da terraza. Xa ten habido problemas de goteiras, por mor de canalóns 

mal colocados. 

 

Por outra parte, había unha proposta de remodelación da fachada ao completo. 

 

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

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1. Canto vai tardar o SERGAS en renovar o mobiliario deteriorado das plantas de 

hospitalización do Hospital de Monforte? 

 

2. Cando vai o SERGAS acometer as obras de adaptación dos baños das 

habitacións que aínda non se renovaron? 
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3. Cal foi o custe da obra de dotación de novos armarios nas plantas de 

Traumatoloxía e Cirurxía? Non considera a Xunta que cunha praza de carpintería 

se podería acometer tanto a colocación de novos armarios con taboleiro como o 

seu mantemento? 

 

4. Vai o SERGAS manter a dependencia de Lugo do servizo de mantemento? 

 

5. Parécelle suficiente o orzamento destinado ao Hospital de Monforte nos 

Orzamentos de 2018 para rematar as melloras que precisa o centro en materia de 

aforro e eficiencia enerxética, cambio de mobiliario e adaptación de baños das 

habitacións das plantas de hospitalización? 

 

6. Ten algún problema estrutural a terraza do Hospital de Monforte? Vaise cubrir 

a terraza do Hospital para que non se filtre a auga desde alí? 

 

7. Ten algún problema estrutural a fachada do Hospital de Monforte? Hai algún 

informe técnico sobre o estado da fachada? 

 

8. Cre a Xunta de Galicia que se puido ofrecer un servizo médico-asistencial de 

calidade ás persoas pacientes con toallas e caldeiros no centro sanitario para 

recoller a auga caída das goteiras? Non cre a Xunta que as goteiras, malia que 

afectaran á entrada dunha sala de espera do Hospital de Día e á entrada da planta 

de Medicina Interna e Especialidades deron unha imaxe nefasta e puideron por 

en perigo ás persoas enfermas e acompañantes e ao propio persoal? Que medidas 

se tomaron para arranxar o problema das goteiras? 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 
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  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Eva Solla Fernández 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 12:35:36 

 

Eva Solla Fernández na data 05/01/2018 12:35:41 

 

Luis Villares Naveira na data 05/01/2018 12:35:50 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón 

Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Davide Rodríguez Estévez, Francisco Casal 

Vidal, Paula Quinteiro Araújo, Magdalena Barahona Martín, Juan José 

Merlo Lorenzo e Eva Solla Fernández, deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario 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 5.ª, en relación á derrogación da Lei 1/2012 e a recuperación dos 

dereitos do persoal laboral da Xunta. 

 

 

A grave crise económica global iniciada en 2007 serviu de escusa aos grandes 

poderes financeiros internacionais para erosionar, aínda máis, o papel dos 

Estados.  

 

No marco das contrarreformas neoliberais aplicadas no Estado español 

especialmente dende 2011, cando se reforma o artigo 135 da Constitución 

española, dispoñendo que “todas as administracións públicas adecuarán as súas 

accións ao principio de estabilidade orzamentaria”, encorsetando os límites do 

déficit e da débeda pública, aprobouse no Parlamento de Galicia, cos únicos 

votos do PP e co rexeitamento unánime das forzas políticas da oposición e dos 

sindicatos, a Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en 

determinadas materias de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A Lei 1/2012 remarca, na súa exposición de motivos, que se trata dunha “serie de 

medidas extraordinarias, urxentes e de carácter temporal” e que a vixencia da lei 
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queda “supeditada á subsistencia das difíciles circunstancias económicas que 

afectan á sustentabilidade das contas públicas”.  

 

Dita Lei 1/2012 suspende unilateralmente preceptos contidos no Vº Convenio 

Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galicia; entre eles, suspéndese “a 

aplicación do artigo 19, excepto o apartado 1, do Vº Convenio colectivo único 

para o persoal laboral da Xunta de Galicia”, en canto a descansos e libranzas. 

 

Á marxe da opinión de En Marea a respecto do efecto nocivo destas leis para a 

recuperación económica e, sobre todo, para as condicións materiais da maioría 

social, e á marxe da gravísima situación social que padece o noso País, a nivel 

macroeconómico, no ano 2017 o PIB galego recupera as cifras do ano 2008, 

téndose iniciado en 2014 unha fase alcista do ciclo económico. Sen embargo, a 

porcentaxe que representan os Orzamentos da Xunta no conxunto do PIB 

reduciuse dende o 18,4% en 2009 ata o 14,8% en 2018.  

 

O Proxecto de Lei de Orzamentos da Xunta para 2018, en tramitación, indica a 

continuación da expansión da economía galega, pese á moderación do 

crecemento do PIB en 2018 con respecto a 2017, mais, a pesares desta 

constatación, os Orzamentos non medran o que medra o PIB e continúan sen 

recuperarse os dereitos laborais perdidos polo persoal público durante a crise. A 

pesares de que a propia Lei/2012 dispuña que “as medidas contempladas” … 

“serán revisadas nun prazo de dous anos dende a entrada en vigor da mesma, en 

función da evolución do PIB real de Galicia e do aforro primario dos 

Orzamentos”, pasados case seis anos, a norma continúa vixente.  

 

As consecuencias da suspensión de dereitos laborais do persoal da Xunta – 

especialmente do artigo 19 do Vº Convenio - repercuten directamente sobre a 

saúde laboral do mesmo e sobre a calidade dos servizos públicos, en contra do 
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criterio da propia Lei 1/2012, que se refire a que a adopción das medidas 

contempladas na mesma non pode “menoscabar a prestación dos servizos 

públicos esenciais”. 

 

O recorte do dereito a descanso do persoal laboral lesiona as posibilidades de 

conciliación, orixina stress e aumenta a accidentabilidade laboral. No caso da 

Consellería de Política Social, na que as carteleiras de traballo  nos distintos 

centros están moi axustadas, case a metade dos accidentes laborais na Xunta nos 

últimos anos se deben ao “sobreesforzo” (en 2017, o 41% dos accidentes con 

baixa laboral na Xunta se deberon a esta causa), tendo unha relación clara coa 

falta de persoal adecuado ás tarefas que se desempeñan nos distintos centros e 

coa falta de descanso, sobre todo en traballos que se realizan en quendas 

(consellerías de Política Social, Medio Rural e Medio Ambiente). As situacións 

máis graves prodúcense nos centros de maiores, tanto pola integración nos 

mesmos de persoas con trastornos psiquiátricos como pola tardanza na 

valoración do grao de dependencia en moitas persoas residentes. Deste xeito, as 

rateos non son reais, non se cobren as baixas e o persoal – maioritariamente 

feminino e cada vez máis envellecido – traballa baixo mínimos. 

 

Téndose recuperado o PIB non é tolerable o mantemento de recortes de dereitos 

ao persoal público e, en ningún caso, é admisible a precariedade na prestación de 

servizos públicos esenciais por parte da Xunta. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as 

seguintes preguntas: 
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1.ª) Cando vai derrogar o Goberno Galego a Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de 

medidas temporais en determinadas materias de emprego da Comunidade 

Autónoma de Galicia? 

 

2.ª) Vai a Xunta acordar coas organizacións sindicais representantes do persoal 

público a recuperación íntegra das contías deixadas de percibir durante a crise? 

 

3.ª) Aproveitou a Xunta a crise para precarizar máis os servizos públicos, na 

vontade de privatizar os mesmos e reducir, cada vez máis, o papel dos 

organismos do Estado no conxunto da economía? 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao 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 5.ª, relativa aos cupos do centro de saúde 

da rúa López Mora en Vigo. 

 

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En 

Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un 

deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na 

perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos. 

No caso da área de Vigo, a situación é especialmente problemática, sendo unha das 

zonas que conta con cupos máis elevados de doente por profesional médico.  

Ademais a ordenación dos cupos nos diferentes centros de saúde é a todas luces 

caótica, desprazándose persoas dun barrio a outro para seren atendidas de xeito non 

voluntario. E empeorando esta situación pola redución de persoal xa mencionada. 

Temos denunciado a inexistencia de persoal suficiente no centro de saúde do barrio 

novo de Navia. Sen embrago, lonxe de supor esta demanda un incremento de 

persoal ex novo, o proceder da Xunta de Galicia nos últimos tempos foi retirar 

profesionais de outros  centros de saúde para colocalos no centro de Navia. 

Esta situación non só non mellora as ratios xerais, se non que xera outros problemas 

nos centros de saúde que quedan con menos persoal. 

Tamén temos denunciado o incumprimento da Xunta en relación á construción do 

centro de saúde de Bouzas. Sen embargo, tras as mobilizacións veciñais, as 
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promesas da Xunta de retomar o proxecto fanse baixo a ameaza de retirar máis 

persoal de outros centros, coma pode ser o de López Mora. 

En pleno nadal, algunhas persoas usuarias do centro de saúde de López Mora teñen 

recibido notificacións que lles anuncian a mudanza forzosa de centro de saúde, 

trasladándoas ao centro de saúde de Navia, situado a uns 6 Km.  

No mes de decembro eliminouse unha profesional médica do centro de saúde de 

López Mora para trasladala ao centro de saúde de Navia, sen embrago o cupo de 

doentes que agora se envía forzosamente ao barrio de Navia novo non coincide co 

cupo da profesional trasladada. 

Esta circunstancia é grave porque evidencia a ausencia dunha planificación axeitada 

dos recursos sanitarios en Vigo que fai que para incrementar o persoal duns centros 

de saúde se lle reste a outros, pero ademais se mova forzosamente ás cidadás e 

cidadáns de centro de saúde, facendo que teñan que desprazarse varios quilómetros 

para recibir a atención máis básica. 

Esta circunstancia non só lesiona os dereitos de cidadanía e profesionais, se non que 

choca cos preceptos legais da Lei de garantías de prestacións sanitarias. Unha 

situación paradoxal cando o Goberno impuxo esta norma aprobándoa en soidade. 

Ante estas circunstancias, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión: 

- Cal é o motivo de desprazar forzosamente a persoas usuarias do centro de 

saúde de López Mora ao de Navia, a 6 Km de distancia? 

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/01/2018 13:26:05 
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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 recollido no Artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa 

resposta oral na Comisión 8.ª. 

 

O pasado 26 de decembro de 2017 o Director de Portos de Galicia presentaba os 

datos dos tránsitos dos portos deportivos dependentes do seu departamento, estes 

datos a día de hoxe no están dispoñibles en ningún sitio, nin para a cidadanía, nin 

para os responsables de exercer a labor de control do Goberno dende o 

Parlamento Galego. É tanto así, que na suposta web de Transparencia do ente 

Portos de Galicia o último informe de xestión é do 2013. 

 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1.ª) Cal é o motivo polo que se ocultan os datos de xestión de Portos de Galicia 

no seu “suposto” Portal de transparencia? 

 

2.ª) Cando se van entregar ao conxunto da cidadanía os datos e informes aos que 

se referiu o Director de Portos na comunicación pública do 26 de decembro?  Cal 

é o motivo polo que se ocultan a día de hoxe? 
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3.ª) Considera razoable e axustado á normativa actual esta forma de actuar de 

Portos de Galicia  

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro  de 2018. 

   

 

Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

    Juan José Merlo Lorenzo 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 05/01/2018 13:35:43 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 05/01/2018 13:35:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada Alvarez e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, 

Economía, Facenda e Orzamentos. 

 

Nos últimos dias asistimos a dúas decisións do Goberno central que 

teñen unha consecuencia moi directa nas contas autonómicas para 

2018, e en concreto nas de Galicia. 

 

Primeiro, o recálculo das entregas a conta de impostos especiais, IVA e 

IRPF, así como dos Fondos de Suficiencia Global e Garantía de 

Servizos Públicos Fundamentais. 

 

Segundo, a non prórroga do Imposto de Patrimonio. 

 

Aínda que o ministro de Facenda, o Sr. Montoro, aduce que estas 

decisións están vinculadas á prórroga orzamentaria, o certo é que son 

decisións discrecionais e unilaterais do Goberno central, que poñen de 

manifesto unha grave quebra do principio de lealdade constitucional –

básico nun modelo federal-.  

 

Só se explican pola instrumentación partidaria das institucións e unha 

concepción neocentralista. 

 

O recálculo das entregas a conta altera substancialmente as cantidades 

comunicadas no mes de xullo, coas que a Xunta de Galicia 

confeccionou o documento orzamentario e o Parlamento o aprobou. 

Anula na práctica o incremento de ingresos sobre o orzamento 

definitivo de 2017, previsto para este exercicio, ao supoñer unha merma 

estimada de máis de 300 millóns de euros. 

 

O Imposto de Patrimonio figuraba no orzamento da Xunta de Galicia 

para 2018 cunha previsión de ingresos de 71 millóns de euros.  
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Polo tanto, en conxunto hai un quebranto próximo aos 400 millóns de 

euros nas contas de Galicia. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cando coñeceu que se produciría o recálculo das entregas a conta 

e a non prórroga do Imposto de Patrimonio? 

2. En canto avalía o quebranto para as contas autonómicas? 

3. Manexa algunha previsión de corrección de ambas decisións? 

4. Que consecuencias ten para o orzamento da Xunta de Galicia para 

2018?  

5. Ten previsto efectuar algunha modificación orzamentaria ou unha 

retención preventiva nas partidas de gasto? 

6. De ser así, en cales? 

7. Ten prevista algunha acción de índole legal ou política para o 

restablecemento da situación inicial e a defensa dos intereses da 

cidadanía de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/01/2018 12:48:15 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/01/2018 12:48:20 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/01/2018 12:48:26 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández e Antón Sánchez García, deputada e deputado pertencentes 

ao 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 5.ª, 

relativa á situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario 

Universitario de A Coruña e de centros de saúde da área coma o do 

Ventorrillo. 

 

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En 

Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un 

deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na 

perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos. 

A non cobertura de permisos e baixas sumada ás amortizacións de prazas dos 

últimos anos satura os cupos das e dos profesionais, algo que temos denunciado en 

múltiples ocasións e que en moitos centros ten causado importantes listas de espera. 

Esta situación impide que a atención sexa de maior calidade, empeora as condicións 

nas que traballan as e os profesionais e favorece que as persoas doentes decidan 

acudir aos servizos de urxencias con patoloxías comúns. 

No centro de saúde de O Ventorrillo o persoal denuncia que os permisos de catro 

profesionais non foron cubertos nos últimos días o que levou a unha saturación que 

implicou ata 50 doentes por médica/o nunha mesma quenda. 

A esta situación insostible na primaria súmase uns servizos de urxencias en atención 

especializada que sofren tamén os recortes de persoal, tanto nos mesmos servizos, 

coma nas plantas de hospitalización. Feito que ralentiza a atención e a posibilidade 

de ingresos e que está a saturar urxencias coma as do CHUAC. Urxencias que 
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acumulan amoreamentos de persoas tumbadas en  padiolas nos corredores, a 

maioría agardando por camas para seren hospitalizadas, a pesares de existir camas 

pechadas no CHUAC. 

A situación empeorou nas últimas semanas, feito que denunciamos dende En Marea 

e que denunciaron tamén as centrais sindicais, traballadoras e traballadores. Sen 

embargo, a ausencia de medidas efectivas e o desleixo, por parte da Consellería de 

Sanidade, ten motivado que ante unha situación desesperante que pon en risco a 

saúde de profesionais e doentes a Comisión de Centro do CHUAC presentase unha 

demanda na fiscalía.  

Ante estas circunstancias, En Marea pregunta: 

1.-  Por que a Xunta non reforza  o persoal de atención especializada para xestionar 

o incremento asistencial? 

2.- Por que manteñen camas pechadas no complexo de A Coruña a pesares de 

termos doentes agardando ata 48 horas a seren hospitalizados? 

3.- Como xustifican non cubrir as ausencias do persoal de atención primaria 

permitindo cupos de ata 50 persoas diarias no centro de saúde de O Ventorrillo? 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Antón Sánchez García 

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

 

Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 10:33:26 

 

Antón Sánchez García na data 08/01/2018 10:33:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao 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 5.ª. 

 

En todas as ramas de actividade económica os salarios das mulleres son 

inferiores aos dos homes. Na maioría dos Convenios Colectivos, a brecha salarial 

baséase nos complementos salariais que chegan a representar máis de 760 euros 

no salario bruto anual dos homes fronte aos 212 euros no caso das mulleres, o 

que supón unha brecha do 27,85%.  

Así, unha traballadora galega gaña de media, un 20,9% menos que un home polo 

mesmo traballo e xornada, o que supón 4.708 euros menos ao ano (17.797,03 

€/ano as mulleres fronte 22.505,05 €/ano os homes). É dicir, as mulleres galegas 

teñen que traballar 66 días máis ao ano para cobrar o mesmo que os seus 

compañeiros homes.  

A taxa de actividade das mulleres estancouse e descendeu en Galiza nos últimos 

anos, sendo en 2016 dez puntos inferior aos dos homes (48% fronte a 58,5%).  

Segundo a UXT, as mulleres galegas, tras as canarias, son as que menor 

retribución por hora perciben de todo o Estado, sendo a súa retribución/hora un 

10% inferior á dos homes galegos. Ademais, percibimos un 10% menos de 

salario anual que a media das mulleres do conxunto do Estado e somos a sétima 

CCAA onde o salario anual medio das mulleres é máis baixo. 

O 36,3% das mulleres teñen ingresos salariais menores ou iguais ao SMI fronte 

ao 26,6% dos homes, o que se traduce na feminización da pobreza. Só o 37,3% 
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das mulleres gañan máis de 16.000€ ao ano, mentres que o 87,4% dos homes 

supera esa cantidade.  

As mulleres menores de 30 anos soportan taxas de temporalidade superiores ao 

60%, independentemente do seu nivel formativo.  

A falta de oportunidade laboral que padecen as mulleres é evidente no análise 

sectorial do mundo do traballo: 9 de cada 10 traballadoras galegas pertencen ao 

sector servizos, o máis precarizado. 

Segundo datos de CCOO, a contratación a tempo parcial afecta a 108.300 

mulleres fronte a 33.200 homes en Galicia. O 63 % delas aceptaron ese tipo de 

contrato por non encontrar traballo a tempo completo. Ademais, un 13% das 

mulleres aceptaron un traballo a tempo parcial para atender o coidado de menores 

ou persoas adultas enfermas ou dependentes, fronte a só un 2% dos homes. 

A  taxa de temporalidade é dun 27,5% nas mulleres, fronte a un 23,6 % nos 

homes. 

Segundo un estudio da CIG na actualidade hai menos asalariadas que en 2009 en 

todos os tramos de ingresos excepto nos máis baixos, de xeito que, hoxe, o 20% 

do total de asalariadas galegas ingresa menos da metade do SMI, é dicir, ingresos 

inferiores a 4.953 euros ao ano e outro 16% tivo ingresos entre a metade e o SMI, 

isto é, entre  4.953 e 9.906 euros ao ano. 

Esta discriminación salarial afecta a toda a vida laboral e poslaboral das mulleres, 

xa que condiciona tanto as prestacións por desemprego como as súas pensións de 

xubilación e as posibles pensións por incapacidade. De feito, as mulleres 

pensionistas galegas, son das máis pobres do Estado: 62,9% das pensións galegas 

por baixo do limiar da pobreza. 
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O paro de moi longa duración tamén se ceba coas mulleres: un 42% das mulleres 

desempregadas que están buscando un posto de traballo levan máis de dous anos 

intentándoo. 

Só o 2,4% das mulleres traballadoras galegas ocupa postos de dirección fronte a 

o 4,9% dos homes. 

Por todas estas razóns, o 27 decembro 2016, a iniciativa do GP de En Marea, foi 

aprobada por unanimidade do Parlamento de Galiza unha Moción que instaba á 

Xunta a 1. Convocar, por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, 

a patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial e sectorial 

para promover que na negociación colectiva de ámbito galego se considere 

obxectivo para acadar en 2020 a igualdade salarial efectiva entre homes e 

mulleres. 2. Solicitar ao Goberno de España unha lei de igualdade retributiva 

entre homes e mulleres que garanta de forma real efectiva a retribución para o 

desempeño dun traballo de igual valor, removendo todos os obstáculos de acceso, 

formación, promoción e concilación que o dificultan. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte Pregunta: 

 

1. Vai a Xunta presentar ao Pleno do Parlamento un informe sobre o realizado 

ata o de agora para efectivizar o acordo da sesión do 27 de decembro de 2017 

a respecto de convocar por mediación do Consello Galego de Relacións 

Laborais a patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial 

e sectorial para promover unha negociación colectiva de ámbito galego que 

considere obxectivo para acadar en 2020 a igualdade salarial efectiva entre 

homes e mulleres? 
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2. Que xestións levou a cabo a Xunta para que se impulse a nivel estatal unha lei 

de igualdade retributiva entre homes e mulleres que garanta de forma real 

efectiva a retribución para o desempeño dun traballo de igual valor, removendo 

todos os obstáculos de acceso, formación, promoción e concilación que o 

dificultan? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 11:07:36 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa reposta oral na Comisión 5.ª. 

 

O recoñecemento e identificación das enfermidades profesionais resulta 

totalmente fundamental, non só para os propios dereitos da clase traballadora, se 

non tamén para o sistema preventivo e o Sistema Público de Saúde.  

O sindicato de Comisións Obreiras, vén denunciando dende fai tempo a 

necesidade dun mapa real de enfermidades profesionais para identificar as 

mesmas e actuar sobre elas, tanto no ámbito do tratamento como o da propia 

prevención.  

Algúns dos problemas que detectan para o tratamento e prevención son en 

relación a enfermidades como a abestose e a silicose.  

No caso do amianto, ao non saber os sitios onde pode existir ou atoparse, resulta 

difícil levar a cabo unha extracción segura do mesmo, ademais de estar 

comezando a aparecer casos de persoas afectadas por esta enfermidade que non 

se atopaban necesariamente en contacto directo co mineral. 

No caso da silicose denuncian un repunte deste enfermidade profesional, segundo 

os propios datos do ISSGA no ano 2016, sobre todo na provincia de Ourense. 

Avisan de que os novos compostos como o silistone multiplica a sílice en 

relación coa pedra natural e os casos aparecen tamén a idades máis temperás. En 

definitiva, trátase de procesos mais acelerados ao non ser a concentración natural 

dos minerais.  
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A estas consideracións é necesario engadir o sesgo de xénero aplicado en moitas 

ocasións ás traballadoras, como por exemplo no caso da silicose, onde segundo 

as propias medicións da Xunta os niveles de exposición son os mesmos pero os 

coeficientes redutores son menores.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

PREGUNTAS: 

- Ten a Xunta de Galicia un mapa global das enfermidades profesionais e 

riscos laborais? 

- Si non o ten, cales son as medidas que pensa levar a cabo para telo?  

- Que medidas vai a tomar ante os datos de ISSGA que indican un repunte e 

unha modificación do patrón de incidencia? 

- Pensan abrir unha unidade de asbestose para a zona sur de Galicia? 

- Pensan dotar as unidades de asbestose para atender outros casos de 

pneumoconioses como a derivada da exposición ao silicio? 

- Pensan dotar ao ISSGA de medios suficientes para poder exercer un 

control máis rigoroso? 

Santiago de Compostela, 8 de decembro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 
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Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 11:03:45 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada 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 5.ª. 

 

A situación de saturación dos servizos de urxencias dos diferentes hospitais da 

rede pública é de sobra coñecida e cada vez máis frecuente.  

Tanto a propia situación como o incremento na frecuencia da saturación dos 

servizos de urxencias sobre todo nas épocas de inverno e verán, é constantemente 

denunciada polas traballadoras e traballadores, as centrais sindicais e os 

colectivos en defensa da sanidade pública.  

O persoal presente nos servizos quédase curto a meirande parte do ano e os 

reforzos puntuais son escasos e non resolven o problema global. Un problema 

que ten a súa orixe non só na situación das propias urxencias, se non na situación 

dos hospitais do SERGAS. As amortizacións de prazas e reducións de pranteis de 

sanitarias e sanitarios ten significado a perda de calidade asistencia en 

determinados servizos e a imposibilidade de asumir a mesma carga de traballo. 

Esta situación crónica fai que cando se produce un pico dalgunha enfermidade 

infecciosa ou un incremento significativo da asistencia por un problema 

determinado, a capacidade de resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e 

a saturación dos servizos, tal como ten acontecido nas últimas semanas.  

Os avisos e advertencias por parte das e dos profesionais, son desoídos e non se 

acompañan de incrementos dos recursos necesarios . A Consellería de Sanidade, 

coñecedora desta situación que non só se estende nas urxencias hospitalarias se 

non que arte dunha drástica redución de servizos na atención primaria, actúa 
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cunha falta de previsión e Xestión, que unida ao conxunto de recortes no eido da 

sanidade provoca situación realmente críticas que danan o dereito á atención 

sanitaria do conxunto da poboación e os dereitos laborais das e dos profesionais.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

PREGUNTAS:  

1.- Ten a Xunta valorado a necesidade de mellorar os pranteis de traballadoras e 

traballadores nos centros públicos galegos coa fin de reducir as saturacións nos 

servizos de urxencias? 

2.- Non considera a Xunta que ten cronificado unha espera nos servizos pouco 

axeitada? 

3.- Non considera a Xunta que se ten incrementado a carga de traballo nos 

servizos de urxencias? 

4.- Cal é o tempo que considera a Xunta aceptable para agardar pola primeira 

atención médica de urxencias dende a entrada pola porta? 

5.- Cal é o prazo de tempo que considera aceptable a Xunta de Galicia para a 

permanencia nun Servizo de urxencias dende a entrada ata o ingreso en planta 

para unha persoa que o teña prescrito? 

6.- Cando tivo a Xunta coñecemento das previsións de colapso denunciadas 

polos profesionais e as organización sindicais? 

7.- Considera efectivos os profesionais incrementados para atender a demanda? 

 Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 
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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. 

 

A empresa “Maderas Iglesias S.A., que conta con centros de produción  no 

Porriño  e Mos, foi unha das maiores produtoras de tarima flotante do mercado 

internacional e chegou a contar cun cadro de persoal na comarca de mais de 800 

traballadoras/es, sendo a porcentaxe do cadro de persoal do 80% de mulleres. Aínda que 

na actualidade o seu cadro de persoal vise reducido a 253 traballadoras/es, segue sendo 

unha das principais empresas da área de Vigo. 

Nos últimos anos  o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos 

concursais, (o primeiro resolto na fase de Preconcurso e o segundo resolto con acordo 

en setembro de 2013). Tamén tiveron que pasar por sete EREs (Expedientes de 

Regulación de Emprego) suspensivos, dos cales soamente en catro houbo acordo entre 

traballadores/as e a empresa. A suma dos procesos provoca que, nalgúns casos, certas 

traballadoras/es xa teñan chegado a máis de 400 días de consumo da súa prestación por 

desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non sae adiante e son 

despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para que o ERE fose o 

máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron oídos xordos aos seus 

consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa aplicación: mentres que hai 
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empregadas e empregados que perden 400 días de traballo, outras persoas non chegan a 

perder ningún. 

Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando  que non se respectan as 

condición dos EREs nin o seu calendario pactado, por non ser recoñecidas as  vacacións 

e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como recoñece a Lei e 

non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non recoñecerlle as horas 

sindicais algúns membros do comité, etc. 

Con respecto ao salario, en oito anos a subida salarial total foi do 0,75%. 

Actualmente aínda se debe parte da paga de nadal de 2016, a de marzo e a de Xullo do 

2017,  así como as  irregularidades no pagamento das nóminas, que un mes tras outro se 

ingresan con retraso. Sempre se abonan os  salarios a partir do día 15, chegando en 

algún caso a  pagar as nóminas o día 28. Para os que están de baixa e un verdadeiro 

suplicio, porque sempre o retraso é aínda moito maior. Tendo que escoitar 

despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”. Esta 

situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa que nos 

meses de xuño e xullo do 2015, o persoal xa fixo unha folga de varios días alternos para 

reclamar a débeda dos seus salarios. 

 A longo deste tempo as traballadoras e traballadores puxeron da súa parte todo 

o que puideron para a continuidade da empresa, pero a situación neste momento é 

insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego. Na última 

rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o empresario propuxo 

o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche da empresa se non se 

acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma parte do modus operandi 

do dono da empresa. 
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O pasado 28 de decembro unha representación do comité de empresa, das 

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego con 

representantes de todos os grupos. E posteriormente integrantes do comité mantiveron 

un encontro co IGAPE. Nesta xuntanzas púxose de manifesto o apoio dos grupos 

parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña diante da 

propiedade da empresa para procurar a viabilidade do emprego e da empresa. 

Cómpre ter en conta que existe un mandato parlamentario, mediante acordo 

unánime do pleno que tivo lugar o pasado 17 de outubro de 2017, que insta ao goberno 

galego a “facer xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias SA coa finalidade de 

procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos laborais e polo 

mantemento do emprego”. 

 

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

comisión: 

Que xestións realizou a Xunta de Galiza, desde o pleno do pasado 17 de outubro 

de 2017, para garantir a viabilidade e a continidade da empresa Maderas Iglesias? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 
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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 08/01/2018 11:38:32 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:38:37 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:38:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:38:41 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:38:42 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:38:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Paula Vázquez Verao, Carmen Santos Queiruga e Luís Villares Naveira, 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

establecido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª, relacionada coa prestación 

de Asistente Persoal para garantir o dereito á vida independente das persoas con 

diversidade funcional.  

A vida independente é a filosofía que propugna para as persoas con diversidade 

funcional o dereito a exercer o maior control posíbel sobre as súas vidas, 

permitíndolles a integración na comunidade, do mesmo xeito que calquera 

persoa, para o cal os Estados han de proporcionar distintos xeitos de apoio e 

asistencia que o fagan posíbel. 

A lexislación internacional recoñeceu o dereito á vida independente como 

dereito humano na Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade no artigo 19, en 2006, ratificada polo Estado Español en 2007, e 

de obrigado cumprimento dende maio de 2008. O propósito da Convención é 

garantir a dignidade de todas as persoas con discapacidade e a súa participación 

e integración na sociedade, para o cal os Estados están obrigados a adoptar as 

medidas necesarias. 

Ademais, no Informe da Relatora Especial da ONU sobre os dereitos das persoas 

con discapacidade publicado recentemente, sinálase que “os Estados deben 

deseñar arranxos e servizos de apoio que dean ás persoas con discapacidade a 

posibilidade de elixir e exercer o control de forma directa”, indicando que “a 

miúdo, os servizos existentes incumpren esta norma”. 
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Entre os medios que posibilitan a vida independente das persoas con diversidade 

funcional está a asistencia persoal, que consiste na contratación dunha ou máis 

persoas, en función das necesidades individuais, quen como asistente persoal, na 

súa xornada laboral, facilita á persoa usuaria o desenvolvemento das tarefas da 

vida cotiá que lle permitan desenvolverse autonomamente a todos os niveis, 

tanto na vida persoal como na laboral, cívica ou política, garantindo así o 

principio de igualdade de oportunidades. 

O recoñecemento da asistencia persoal como un mecanismo de apoio para poder 

garantir a autonomía das persoas con diversidade funcional foi asumido polo 

Estado Español na Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da 

Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (artigo 

19). 

O 14 de febreiro de 2007, o Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade 

unha PNL que instaba a poñer en marcha o servizo de asistencia persoal e 

tecnolóxica en Galicia, como apoio imprescindible para as actividades da vida 

diaria das persoas con diversidade funcional que queren autoxestionar as súas 

vidas. 

Na actualidade, no noso País, a asistencia persoal non corresponde co modelo 

validado polas comunidades locais nin internacionais orixinadoras desta figura, 

e prescríbese como unha axuda a domicilio estendida fóra do fogar, cun horario 

de cobertura que resulta insuficiente para garantir unha vida independente ás 

persoas beneficiarias. Ademais, como usuarias, as persoas con diversidade 

funcional teñen que xestionar o servizo a través de entidades sociais como 

intermediarias, o que non garante a autoorganización, e mediante unha figura 

laboral non acorde coas funcións desta profesión en lugar de permitir a 

configuración mais axeitada aos intereses de persoas usuarias e empregadas. 
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Deste xeito, unha medida empoderadora e vangardista, dez anos despois ten un 

desenvolvemento parcial e testemuñal. 

A Xunta aposta, na atención á diversidade funcional, polo modelo asistencialista 

fronte á autoorganización das persoas con diversidade funcional, seguindo a 

dinámica histórica de reclusión e cousificación destas persoas. Así, a realidade é 

que a maioría de persoas con diversidade funcional –mesmo tendo concedida 

esta prestación nos actuais termos- non poden acceder a unha vida independente 

en comunidade. 

Unha sociedade socialmente xusta debe garantir ás persoas con diversidade 

funcional o dereito ao control da propia vida e ao desenvolvemento desta do 

xeito máis autónomo posíbel, implementando políticas centradas na persoa 

usuaria. 

Priorizar a asistencia persoal sobre a institucionalización forzada ou inducida en 

centros ou o coidado no entorno familiar significa dignidade e autonomía para as 

persoas con diversidade funcional, así como postos de traballo dignos -que xeran 

maior retorno económico que a construción e mantemento de prazas en centros– 

e menos carga de coidados para as mulleres, que son quen fundamentalmente 

asumen as carencias do Estado social. 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª 

1.- Que orzamento e cronograma ten previsto a Xunta nos vindeiros anos para 

garantir a prestación de Asistencia Persoal e tecnolóxica a persoas con 

diversidade funcional? 

2.- Cantas persoas son usuarias, actualmente, en Galicia da prestación de 

Asistencia Persoal? 
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3.- Cantas persoas identifica a Xunta como potenciais usuarias da prestación de 

Asistencia Persoal? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Carmen Santos Queiruga 

Luís Villares Naveira 

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

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 12:51:25 

 
Carmen Santos Queiruga na data 08/01/2018 12:51:34 

 
Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 12:52:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco 

Rodríguez e Julio Torrado Quintela, 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 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

O coñecido como “Príncipe Felipe”, en Pontevedra, é un centro aberto 

de acollida de menores con dificultades familiares ou en risco de 

exclusión. Ocupa unha superficie de 118.000 metros cadrados, nel 

traballan 229 persoas e nel hai 210 menores en acollida, dos que unha 

terceira parte foron derivados pola Xunta de Galicia. 

 
Este centro dispón dunha Unidade de Primeira Acollida que o Goberno 

galego utiliza como instrumento para derivarlle ao “Príncipe Felipe” 

menores tutelados con multitude de problemas de conduta (tamén 

maiores de 14 anos), o que xera multitude de problemas para os 

menores con dificultades familiares ou en risco de exclusión que son 

responsabilidade da Deputación de Pontevedra. Debido á multitude de 

problemas que existían, a propia Deputación tiña ofrecido ao Goberno 

galego a cesión dun edificio dentro do recinto para a creación dunha 

unidade específica destinada ao tratamento de problemas de condutas.  

 

En resposta a pregunta deste grupo parlamentario, o 27 de decembro de 

2017 o Goberno dicía que, froito das últimas conversas coa Deputación 

de Pontevedra, se está a tramitar un convenio para o ano 2018 polo que 

se prescinde do servizo prestado pola Deputación como Unidade de 

Primeira Acollida e que este servizo de protección de menores se vai 

manter na provincia de Pontevedra, fóra das instalacións da Cidade 

Infantil Príncipe Felipe. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: 

 

 

Onde vai situar o Goberno galego o servizo de Unidade de Primeira 

Acollida para a provincia de Pontevedra e destinado ao tratamento de 

problemas conductuais dos menores tutelados pola Xunta de Galicia? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

  

  
  
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:50:02 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 12:50:08 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2018 12:50:13 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/01/2018 12:50:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, 

dicía que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co 

exercicio do dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera 

persoa ou profesional do Dereito e que a Administración autonómica 

promove diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas 

linguas e o uso da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no 

artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre 

a actividade en galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin 

sobre as sentenzas e documentación xudicial, probablemente porque 

eses datos non son bos para o Goberno.  

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Ten feito o Goberno galego un informe cos datos oficiais do uso 

do galego na xustiza? 

2. Cantas demandas en galego presentaron os letrados da Xunta de 

Galicia entre os anos 2009 e 2017? 
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3. Cantos escritos de acusación en galego ten presentado o Goberno 

galego, como acusación particular, entre os anos 2009 e 2017?  

4. Cantas sentenzas se teñen ditado en galego en Galicia entre os 

anos 2009 e 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:54:12 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2018 12:54:18 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/01/2018 12:54:22 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/01/2018 12:54:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

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

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

Os desprazamentos alternativos aos vehículos potencian a preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático.  

 

Como levan tempo denunciando colectivos de usuarios da bicicleta, 

como “Pedaladas” ou “Masa Crítica”, Renfe dificulta a desexable 

combinación de tren e bicicleta para os desprazamentos. Ademais de ter 

que pagar unha tarifa extra por levar a bicicleta no tren (3 euros en 

traxectos de máis de 100 quilómetros), o billete para esta non se pode 

mercar na páxina web ou na aplicación móbil, senón que hai que facer 

obrigatoriamente a compra no despacho de billetes da estación, non 

sabendo ata o momento de chegar se hai ou non sitio para a bicicleta no 

tren, xa que o espazo destinado a estas está limitado a só 3 bicicletas 

por tren, logo de que foran eliminados outros 3 espazos para situar as 

máquinas de venda de comida e bebida. 

 

Tamén ocorre que a venda do billete para a bicicleta faise por traxectos 

completos, é dicir, non se adecúa á viaxe real da persoa usuaria desa 

bicicleta. E así, se unha persoa viaxa entre Pontevedra e Santiago en 

tren coa súa bicicleta, o enganche para esta resérvase para todo o 

traxecto entre Vigo e A Coruña, impedindo que outra persoa que suba 

en Santiago para ir ata a Coruña poda usar o mesmo enganche. 

 

A maiores, en relación coas viaxes alternativas, o EuroVelo Atlántico 

poderíase estender dende Camiña por toda a costa galega, iniciativa que 

a entidade “ConBici” pretende impulsar, aproveitando a ruta 

cicloturística do noso país veciño.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre que os billetes para 

bicicletas non se podan mercar na páxina web ou na aplicación 

móbil de Renfe? 

2. Cal é a opinión do Goberno sobre que o espazo destinado a 

bicicletas estea limitado a só 3 por tren? 

3. Cal é a opinión do Goberno sobre que as vendas de billetes para 

bicicletas se teña que facer por traxectos completos? 

4. Vai impulsar o Goberno galego a extensión da iniciativa 

EuroVelo Atlántico dende Camiña por toda a costa de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 13:05:45 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 13:05:55 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 13:06:00 
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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. O CEIP da Igrexa de Chapela-Redondela foi construído nos anos 60 dos 

século XX nun espazo que se viu constrinxido polo desenvolvemento de diversas 

infraestruturas. A que máis impacto negativo causou ao centro foi sen dúbida a 

construción da autoestrada do Atlántico, que nos anos 70 provocou a expropiación de 

parte dos terreos e a afectación do predio e as edificacións escolares. 

2. No ano 2015 o centro educativo viuse de novo afectado polas obras de 

ampliación da autoestrada AP 9 entre Rande o o enlace de Teis, que prevía a 

expropiación de parte dos terreos e a demolición dunha edificación destinada a vestiario 

e sala de profesores. A construción desta infraestrutura viu a agravar a situación do 

colexio, unindo ás deficiencias de ubicación, dificultades de acceso en canto a 

mobilidade e accesibilidade, impacto da autoestrada, limitacións de espazo e 

antigüidade das instalacións, unha nova perda de terreos e equipamento. 

3. Como consecuencia destes graves perxuizos, a comunidade escolar e a 

veciñanza propuxo unha solución con perspectiva de futuro, que pasaba polo traslado e 

a construción dun novo colexio nunha ubicación máis axeitada. Como resultado das 

negociacións posteriores, acordouse entre o Ministerio de Fomento, a empresa 
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concesionaria AUDASA, o concello de Redondela e a Xunta de Galiza, a construción 

dun novo centro educativo nun predio de aproximadamente 34.000 m2 situado no lugar 

de Cidadelle-Chapela. Segundo o acordo acadado, a empresa AUDASA comprometeuse 

á compra do terreo (propiedade da SAREB) e á construción do colexio dacordo coa 

normativa da consellaria de Educación (excluindo o mobiliario e equipamento). A 

administración municipal asumiu o compromiso de xestionar a recualificación dos 

terreos e a dotación dos servizos necesarios: acceso rodado, abastecemento e depuración 

de augas, subministro eléctrico e telecomunicacións. No acordo asinado fíxase como 

prazo máximo para o traslado da actividade escolar ao novo centro o inicio do curso 

2020-2021. Posteriormente, ante a presión da comunidade educativa do centro polo 

impacto das obras de ampliación da autoestrada, a Xunta de Galiza e o concello de 

Redondela anunciaron que o novo colexio entraría en funcionamento no curso 2018-

2019. Mais de momento aínda non comezaron as obras e non se prevé que se inicien a 

curto prazo. 

4. Nestes momentos a situación do centro educativo da Igrexa é insostíbel.  Os 

reiterados incumprimentos da administración local, autonómica e estatal contrastan coas 

présas por poñer en servizo a ampliación da ponte de Rande, co único fin de beneficiar á 

concesionaria da autoestrada. Unha actuación irresponsábel, que afecta gravemente á 

parroquia de Chapela xa que pon en risco a seguridade e a saúde da comunidade escolar 

e da veciñanza. E por se isto fose pouco, asistimos a unha nova burla e a un novo 

atropelo coa posta en servizo do carril de incorporación á AP9 desde Chapela en 

dirección Rande,  que está pegado ao edificio escolar, cando había un compromiso 

verbal e un acordo parlamentario para pospoñelo en tanto non comezase a actividade no 

novo centro educativo. 
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Considera a Xunta de Galiza que o impacto da ampliación da AP9 é compatíbel 

coa actividade lectiva no colexio da Igrexa-Chapela? 

-Que medidas aprobou ou promoveu o goberno galego para limitar o impacto da 

ampliación da autoestrada na actividade escolar? 

-Que pasos se deron desde 2015 para a recualificación urbanística da finca na 

que se prevé construír o novo colexio da Igrexa en Chapela? 

-Aprobou a Xunta de Galiza o proxecto do novo centro educativo? 

-En que prazo está previsto o inicio da actividade lectiva no novo centro? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 13:15:35 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:15:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:15:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 13:15:42 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:15:44 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 13:15:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

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

súa resposta oral na Comisión 4.ª. 

 

A coñecida comunmente como “ponte vella” ou “ponte romana” sobre o Cabe, 

en Monforte de Lemos, é un dos monumentos máis emblemáticos desta cidade. 

A estrutura actual da ponte, con seis arcos de medio punto – dous deles tapados –

apoiados sobre pés reforzados con tallamares, data de finais do século XVI, 

sendo o seu mestre Pedro Rodríguez de Ramberde.  Conta cunha calzada de case 

4 m de ancho con pavimento a base de lastros de pedra ao modo tradicional. 

A necesidade de mantemento e a peonalización deste elemento patrimonial, un 

ben inventariado que, ademais, forma parte do conxunto monumental monfortino 

do casco antigo, con categoría de BIC, é unha reivindicación de colectivos e 

persoas vinculadas coa defensa do patrimonio.  

Na actualidade, a ponte presenta malas herbas que abren gretas na construción e 

o Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Conxunto Histórico Artístico 

de Monforte recoñece que o tránsito rodado que soporta a ponte medieval 

monfortina desborda as posibilidades do monumento, sinalando como “obxectivo 

básico” a “peonalización da ponte medieval”, indicando, asemade, que“o Plan 

Especial ten coma obxectivo acadar a súa peonalización como nexo singular de 

diferentes partes do Conxunto Histórico”. 
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O estado da ponte fai necesarias actuacións urxentes para a súa conservación. A 

Xunta, que ten a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de Galicia, 

ten obriga de fomentar medidas e actuacións dirixidas a garantir a protección do 

patrimonio cultural de Galicia, para o cal poderá acordar medidas de 

colaboración con outras administracións (Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de 

Galicia). 

 

Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben, formulan a seguinte 

pregunta á Xunta de Galicia, para a súa resposta oral na Comisión 4.ª: 

 

1. Coñece o goberno galego o estado de conservación da ponte vella de 

Monforte de Lemos? 

 

2. Vai o goberno galego facer un estudo sobre o estado de conservación da 

ponte vella de Monforte? 

 

3. Vai o goberno galego aprobar un cronograma e orzamentos para as tarefas 

de restauración e consolidación da ponte vella de Monforte que sexan 

necesarias? 

 

4. Ten previsto o goberno galego fornecer ao Concello de Monforte de 

medios técnicos e materiais para posibilitar a peonalización da ponte vella 

de Monforte de Lemos e a reorganización da mobilidade da cidade, de 

acordo co Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Conxunto 

Histórico Artístico de Monforte? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 13:39:49 

 
Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 13:39:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do establecido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª, 

sobre competencias sanidade penitenciaria. 

Na sesión plenaria celebrada o cinco de maio de 2015, o Grupo Parlamentario 

Mixto presentou unha Proposición non de lei instando a solicitar do goberno do 

estado a transferencia en saúde das persoas internas en centros penitenciarios 

en Galiza.  

Froito desa iniciativa, chegouse a unha transaccional que foi aprobada con 72 

votos a favor, ningún voto en contra e ningunha abstención, co seguinte 

acordo:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1. Solicitar do goberno do estado o traspaso das competencias en materia 

de saúde penitenciaria á Xunta de Galicia para a súa asunción polo 

Sergas, de conformidade co establecido na adicional sexta da Lei de 

cohesión do Sistema Nacional de Saúde 2003. 

2. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios económicos e 

materiais necesarios e atender a suficiencia dinámica para a prestación 

do correspondente servizo. 

3. Incluír, de forma inmediata, a poboación reclusa no Plan estratéxico para 

a abordaxe da Hepatite C e que esas persoas sexan tratadas cos 

mesmos criterios e prontitude que o resto.” 
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En base ao exposto, a deputada que subscribe, formula a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

1. Dirixiuse xa a Xunta ao goberno do estado para a solicitude das 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

2. Cal é a resposta do goberno do estado? 

3. En que situación está a tramitación da transferencia? 

4. En que situación está o tratamento da Hepatite C á poboación reclusa? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

  

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 13:47:29 

 

73684



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, 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. 

 

No DOGA de 29 de agosto de 2017, mediante decreto, crease a chamada 

Axencia Galega da Industria Forestal, que asumirá tódalas competencias da Dirección 

Xeral de Planificación e Ordenación forestal, agás a de prevención e loita contra os 

lumes forestais. 

Non houbo para a súa creación ningunha consulta nin debate coas organización 

sectoriais relacionadas co monte furtando a posibilidade, de presentación de achegas 

pola sociedade galega. 

Segundo o decreto polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal, esta, 

entenderá basicamente da industria de produción forestal de madeira, (a dia de hoxe 

eucaliptus e piñeiros) ,e cultivos enerxéticos. 

Poderíase deducir que a produción doutras especies madeireiras con 

posibilidades de seren utilizadas en industrias de segunda e terceira transformación e 

polo tanto xeradoras de valor engadido non terán xa cabida no monte galego. Ou que a 

nova Axencia non atenderá ás funcións sociais e medioambientais que todo monte debe 

cumprir e terán estas carácter residual. 
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A planificación das políticas de montes e as especificamente forestais deberían 

ser froito dun estudo emanado do sector e das orientacións dos expertos na materia e 

plasmados nun Plan Forestal a moi longo prazo, pois os ciclos e características do 

monte así o demandan. Pero este Plan Forestal de Galicia ademais de violentado e 

burlado está sen revisar. 

A creación da Axencia Galega da Industria Forestal antes de estar aprobado o 

Plan Forestal de Galiza, vén a suxerirnos que para a Xunta de Galicia, as únicas 

industrias que virá ter o monte galego serán as derivadas da produción de eucaliptus, 

piñeiros e cultivos enerxéticos. Todo isto danos a entender que as intencións das 

políticas do PP , aparte as frases de propaganda, van orientadas nese sentido. 

En Galicia, o monte público (das entidades locais menores, dos concellos, das 

deputacións provincias, da Xunta de Galicia), ocupa un escaso 4%. Ata o de agora, o 

órgano consultivo para política de montes era o Consello Forestal de Galicia, un órgano 

que aínda que tiña eivas na súa representación, nel estaban representados os titulares dos 

montes e algunhas organizacións sectoriais relacionadas co monte.. Agora, coa creación 

da Axencia Galega da Industria Forestal, o órgano consultivo, denominado Consello 

Reitor, estará composto por 11 persoas (10 da Administración Autonómica e 1 da 

Administración local). 

 

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión:  

--Cando un titular dun monte, decida que que as súas terras deben ser 

planificadas de xeito multifuncional e sustentable ou mesmo decida que nas súas terras, 

o aspecto forestal é o menos importante, será aprobado o seu Plano de Ordenación?  
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--Será castigado a non recibir ningún tipo de axuda e a non poder comercializar 

os seus aproveitamentos?. 

--Non nos leva a creación desta Axencia a unha situación de intervencionismo 

feroz dos intereses económicos da industria da madeira e forestal usando, unha vez 

máis, como medio ó goberno galego?  

--Se na práctica, a Axencia Galega da Industria Forestal vai asumir tódalas 

competencias da Consellería de Medio Rural en materia de montes, cal vai se-lo papel 

que cumpra o actual Consello Forestal de Galicia? 

--Vaise suprimir e con el a xa cativa representación das organizacións sectoriais 

relacionadas co monte? 

--Considera acaido que no Consello Reitor da Axencia Galega da Industria 

Forestal, non estean representadas as organizacións sectoriais relacionadas co monte ? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento desta Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª 

 

Segundo a Enquisa sobre centros e servizos de atención a persoas sen fogar do 

INE, Galiza contaba en 2016 con 950 prazas neste tipo de recursos, cunha 

ocupación media do 84%, no ano 2016. 

Estes  datos  amosan  un  aumento  do  número de prazas a respecto do ano 2014 

-95 prazas máis–  e  un  aumento  maior  do  número medio das prazas ocupadas 

-pasando de 572 a 798-. 

Con estes datos, Galiza sitúase como a 8ª Comunidade Autónoma en número de 

prazas –á par que Ceuta- e a 14ª en gasto medio por centro (223.553 €) –por 

baixo da media estatal-, cando é a 2ª en número de persoas sen fogar en relación 

ao total da poboación e a 5ª en número total de persoas nesta situación, 

rexistrando o 8,3% da poboación sen fogar do Estado. 

En Galicia, hai 8 centros de titularidade pública e 52 de titularidade privada, 

predominando o tipo de “centro de acollida” (35%). 

No 75% dos centros, a fonte de financiamento predominante son as 

Administracións públicas (no 36,7% dos centros esta é a única fonte de 

financiamento), o 5% de centros finánciase predominantemente con doazóns 

particulares e o 18,3% con fondos propios. 
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En total, traballan nos centros galegos 1.526 persoas, un 22% con contrato 

indefinido, un 42,3 % con contrato temporal e 1,8% persoal subcontratado, sendo 

o restante 28,8% persoal voluntario, ademais dun 5% cualificado como “outro 

persoal”. Con estes datos, Galiza sitúase, con moita distancia, como a 

Comunidade Autónoma con maior porcentaxe de persoal asalariado con contrato 

temporal nos centros de atención a persoas sen fogar, á par que ten unha das 

taxas máis baixas de persoal voluntario. 

Os datos de aumento da ocupación nos centros de atención ás persoas sen fogar 

evidencian un aumento do número de persoas sen fogar durante a crise –feito 

común a toda a UE-, que merece un estudo detallado, atendendo á incidencia por 

grupos de idade e sexos, así como a incidencia da evolución do mercado laboral 

no aumento do senfogarismo. 

En decembro de 2015, o goberno en funcións do Estado, para dar cumprimento a 

Resolucións do Parlamento Europeo sobre persoas sen fogar e vivenda 

(16/12/2010; 6/9/2011; 11/6/2013), aprobou a Estrategia Nacional Integral para 

personas sin hogar 2015-2020, medida sen memoria económica pero que recolle 

achegas e experiencias de importantes profesionais que poden orientar as 

primeiras medidas neste ámbito e que pretende ser un marco integral das 

políticas de atención ao colectivo de persoas sen fogar en todo o Estado, co 

obxectivo de erradicar o senfogarismo. 

As políticas públicas da Xunta de Galiza –organismo no que recaen as 

competencias en materia de asistencia socia – deben atender ás persoas sen fogar 

e transeúntes en colaboración cos municipios, pois trátase de persoas que non se 

radican nun único concellos. Estas políticas deben ir encamiñadas a eliminar as 

causas da exclusión social e a promover políticas activas de inclusión para as 
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persoas sen fogar, centradas na persoa e rexeitando medidas paternalistas, así 

como aplicar medidas de urxencia para garantir o dereito á vivenda. 

No debate, o 29 de xuño de 2017, en Comisión 5ª dunha Proposición Non de Lei 

de En Marea pedindo unha Estratexia Galega de Atención a Persoas sen Fogar, o 

PP alegou, para votar en contra da mesma, que a Xunta estaba a traballar nun 

estudo sobre o senfogarismo en Galiza, que serviría de base para o deseño de 

futuras estratexias, e anunciou que este estudo se publicaría a finais de 2017. 

Por todo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

 

1. Considera suficientes os recursos de atención ás persoas sen fogar en Galiza? 

2. Como vai a Xunta impulsar políticas enmarcadas nos obxectivos da Estrategia 

Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020? 

3. Que medidas de prevención do senfogarismo ten previsto impulsar a Xunta? 

Vai aplicar algún protocolo de detección e intervención temperá do 

senfogarismo? Ten previsto poñer en marcha unha estratexia de acceso á vivenda 

para as persoas sen fogar? Vai mellorar e ampliar a rede de recursos dirixidos a 

persoas sen fogar? 

4. Non considera a Xunta que unha rede pública de centros melloraría a atención 

ás persoas sen fogar e xeraría mellores condicións laborais do persoal que atende 

estes centros? 

5. Vai por en marcha centros de atención integral 24 h., de titularidade pública, 

nas cidades galegas, para a atención a persoas sen fogar e transeúntes? 

6. Vai por en marcha a Xunta un parque de vivendas para garantir o dereito á 

vivenda das persoas sen fogar e transeúntes? 
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7. Vai a Xunta deseñar e impulsar un plan integral de atención á saúde física e 

psicosocial das persoas sen fogar e transeúntes? 

8. Cando se vai publicar o estudo da Xunta sobre as persoas sen fogar e 

transeúntes en Galiza? Que organismo se está a encargar da súa elaboración? Que 

orzamento se destina a este estudo? Ten a Xunta algún avance sobre as 

conclusións de dito estudo? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 13:57:12 

 

Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 13:57:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando e Antón 

Sánchez García, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de 

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

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta na Comisión 2ª. 

 

 

Adxudicados os contratos de transporte da denominada “Primeira Fase” do Plan 

de Transporte Público de Galiza, xeneralízanse as disfuncións en todo o País. 

Entre os problemas do desenvolvemento do novo Plan atópanse empeoramento 

dos horarios nas liñas de bus do sur de Lugo –concretamente en liñas de Quiroga, 

Chantada, O Saviñao e Ferreira de Pantón- e falta de información sobre horarios 

por parte das empresas concesionarias. 

 

Veciñanza de Chantada ten presentado un escrito –o 11 de setembro de 2017- no 

Rexistro Xeral da Xunta de Galicia –avalado por 269 sinaturas- denunciando a 

redución do servizo de bus Chantada-Santiago e Santiago-Chantada, reducindo 

as posibilidades de facer uso do transporte colectivo de viaxeiros e reducindo 

gravemente as posibilidades de conciliación familiar. 

 

A veciñanza afectada explica, a respecto da liña Chantada–Santiago de 

Compostela, que moitos usuarios empregabamos a liña os domingos ás 20.45 h, 

co fin de aproveitar a fin de semana nos nosos fogares. Algúns de nós temos 

familiares ao noso cargo, de modo que este horario nos permitía estar máis 

pendentes deles ou ter polo menos unha alternativa horaria. Coa redución 

proposta, unicamente nos queda unha posibilidade para facer ese desprazamento 
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ás 19.05 h, polo que dubidamos de que esta sexa a mellor opción para potenciar e 

poñer en valor o medio rural.” 

 

No que se refire ás viaxes Chantada - Santiago de Compostela durante a semana 

a única alternativa é saír ás 8.25 h, non estando garantido o enlace que estaba 

vixente durante a tarde e que consistía en coller unha liña ás 19.05 h en Chantada 

deica Lalín e na estación desta vila cambiar para outro autobús que realizaba o 

itinerario Lalín – Santiago de Compostela. A pesar de que ambos os dous 

autobuses seguen mantendo as rutas citadas, dende a empresa de transporte 

MONBÚS S.L. os traballadores comentáronnos que os viaxeiros chantadinos non 

poderán realizar o cambio de vehículo, xa que posiblemente algún día a chegada 

a Lalín se demore e o outro autobús non espere”.  

 

Por outra parte, denuncian a redución de horarios da liña Santiago – Chantada na 

fin de semana, explicando que “permitíasenos partir de Santiago de Compostela a 

Chantada os venres ás 18.00 ou ás 20.00 h. Agora unicamente podemos iniciar o 

noso desprazamento ás 15.00 h. Comprenderá o sensible desta situación: 

algunhas de nós somos estudantes da Universidade de Santiago de Compostela 

que precisamos do horario de tarde para poder cursar de forma completa os nosos 

estudos de grao ou mestrado e volver aos nosos fogares para pasar as fins de 

semana coas nosas familias.” 

 

Finalmente, reclaman que, canto menos, se conserve a liña Santiago – Chantada 

das 20 h do venres, “ xa que proporciona un servizo indispensable para a 

comunidade universitaria chantadina, á vez que se favorece o acceso de máis 

persoas ao ensino superior e se axuda aos veciños da vila que teñen que 

desprazarse á capital da nosa Comunidade por motivos laborais.” 
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Por outra parte, veciñanza dos Concellos de Chantada, Pantón e do Saviñao 

denuncian a supresión de conexións co Hospital de Monforte. Isto supón o 

aumento dos gastos de transporte para unha poboación moi avellentada e con 

pensións baixas, pois non ter liña de bus obriga a coller un taxi a quen non ten 

alternativa de transporte privado. 

 

Ademais, en Quiroga suprimíronse viaxes a Monforte: se antes había dúas ao día, 

agora queda nunha soa durante a semana e, ademais, a fin de semana quedou sen 

cubrir. Esta conexión de Quiroga con Monforte é fundamental, non só para 

desprazarse a esta cidade, senón tamén para conectar alí con liñas que van a 

outras cidades galegas.  

 

Cómpre lembrar que xa se tiñan anuladas a liñas entre Folgoso e Quiroga e a de 

Pedrafita e Quiroga. 

 

Apostar polo rural é manter servizos, non recortalos. Neste caso, o recorte afecta 

gravemente ás posibilidades de conciliación da vida laboral/estudantil e familiar 

das xentes do sur de Lugo. Hai que ter en conta que os concellos da zona non se 

activaron por completo durante o período de alegacións ao Plan para esixir 

melloras para a veciñanza. 

 

Como xa denunciáramos dende En Marea, a chamada “primeira fase” do plan 

fíxose sen diálogo coa sociedade civil directamente afectada e de xeito 

improvisado, en lugar de elaborar un plan serio e a longo prazo que adapte o 

transporte de viaxeiros/as por estrada ás necesidades da poboación.  

 

A sentenza do Tribunal Supremo en marzo de 2016 que anulaba 129 concesións 

de transporte público por estrada ao considerar que a Resolución do 26 de 

febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o Plano 
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de Modernización das concesións de transporte público regular permanente de 

persoas de uso xeral por estrada de Galiza incumpría o Regulamento 1370/2007, 

provocou a necesidade de elaborar unha lei de xeito urxente (Lei 10/2016, do 19 

de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte 

público de Galicia). 

 

A Xunta acometeu improvisadamente o que denomina “Primeira Fase” do Plan 

de Transporte Público de Galicia e a partir de 2019 debe ter implantado o plan 

definitivo, co cal dende En Marea instamos a comezar xa un diálogo social que 

permita establecer a mobilidade de viaxeiros/as por estrada adecuada ao noso 

País e que, particularmente, cubra as necesidades da poboación das comarcas do 

sur de Lugo. 

 

O 11 de setembro de 2017, o Pleno do Concello de Chantada aproba por 

unanimidade unha moción do grupo municipal Por Chantada-CUP, na que se 

insta ao Goberno Municipal a remitir á Xunta a moción “instándoa a atender as 

demandas cidadás, así como as alegacións formuladas desde a comarca de 

Chantada, para mellorar as conexións – especialmente con Compostela pola 

universidade e Lemos polo hospital comarcal- ao tempo que se estudan medidas 

para implementar o transporte baixo demanda con taxis de 9 prazas para a 

conectividade intracomarcal”. 

 

O 13 de setembro, logo de facérense públicas as reivindicacións cidadás, a Xunta 

anuncia, a través da súa Delegación Territorial de Lugo, que está en estudo unha 

volta aos horarios anteriores á entrada en vigor do Plan de Transporte, 

especialmente no tocante aos horarios da fin de semana da liña Chantada-

Santiago - non tendo as persoas asinantes do escrito de protesta referido arriba 

ningunha constatación oficial –; e usuarios da zona saben pola empresa 
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concesionaria que haberá bus a Monforte, con ida e volta, pola mañá dende os 

concellos de Saviñao e Pantón, a partir do día 18 de setembro. 

 

A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do 

sistema de transporte público de Galicia, ten como finalidade teórica “facilitar a 

mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia 

social e sostibilidade económica-financeira e medioambiental.” 

 

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

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1 - Ten previsto a Xunta desenvolver o Plan de Transporte Público de Galicia 

tendo en conta as necesidades de mobilidade da veciñanza do sur de Lugo? 

 

2 - Que melloras vai aplicar a Xunta para mellorar a conexión da cidadanía do 

sur lucense co hospital de Monforte de Lemos? 

 

3 - Vai a Xunta solicitar aos Concellos das comarcas do sur de Lugo informes 

completos sobre os horarios e liñas demandadas por  persoas usuarias e 

asociacións, a través de procesos participativos? 

 

4 - Vai a Xunta estudar de xeito serio as posibilidades de transporte baixo 

demanda na zona sur da provincia de Lugo e impulsar esta modalidade antes de 

2020, cubrindo as zonas que actualmente non teñen transporte público? 

 

5 - Vai a Xunta ter en conta a moción aprobada por unanimidade do Concello de 

Chantada o 11 de setembro de 2017? 
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6 - Que medidas ten previsto a Xunta de Galicia para garantir a mobilidade na 

comarca de Quiroga e O Courel? 

 

7 - Vaise artellar algunha solución de complementariedade das rutas de autobús 

co ferrocarril nas comarcas de Lemos e Quiroga-Courel? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Marcos Cal Ogando 

Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 13:59:09 

 

Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 13:59:16 

 

Marcos Cal Ogando na data 08/01/2018 13:59:23 

 

Antón Sánchez García na data 08/01/2018 13:59:32 
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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 a apertura da residencia de maiores de Baleira. 

 

O 8 de xaneiro de 2018 o DOG publicou a resolución pola que se anuncia a 

licitación para a contratación da concesión do servizo asistencial de atención diúrna e 

atención residencial no centro de atención ás persoas maiores de Baleira. 

Neste senso, a Consellaría de Política Social asegurou que o centro abrirá nos 

vindeiros meses despois de acumular continuos retrasos. Primeiro nas obras, que malia 

se iniciar en 2013 non remataron até hai un ano e medio. Posteriormente no 

equipamento da residencia, iniciado en setembro de 2017 e aínda sen rematar cando foi 

publicada a devandita resolución de licitación.  

Nesta infraestrutura, que constitúe un servizo fundamental para a atención das 

persoas maiores, a Xunta de Galiza ten investido máis dun millón de euros públicos, 

porén, a súa xestión será finalmente privada. 

 

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

en comisión: 
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- Cales foron as razóns que explican as continuas demoras na 

posta en funcionamento da residencia de maiores de Baleira? 

- Por que estivo o centro pechado ano e medio desde que 

finalizaron as obras de construción? Por que non comezou a equiparse o centro 

até setembro de 2017? 

- Por que, despois de investir máis dun millón de euros públicos na 

construción e equipamento do centro, a Xunta de Galiza decide privatizar a súa 

xestión a través dunha concesión? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:59:53 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:59:57 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:59:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 14:00:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 14:00:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 14:00:03 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana 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 6ª, relativa á afección da vaga de lumes de outubro de 2017 

sobre o sector turístico galego.  

 

Nos días finais da primeira quincena do mes de outubro de 2017 Galiza sufriu o 

impacto da máis importante vaga de lumes da última década. As primeiras estimacións 

oficiais comunicadas pola Xunta de Galiza o pasado día 18 de outubro indicaban 

arredor de 35.500 hectáreas de superficie afectada ás que haberá que engadir as 12.600 

ha que segundo os datos de Medio Rural tiñan ardido até esta nova traxedia. Sen dúbida, 

as consecuencias destes acontecementos veranse no noso país en múltiples aspectos, 

tamén en moitos ámbitos da nosa economía sobre os que cómpre estar vixiante e 

anticiparse. Entre eles, cómpre ter en conta o do turismo.  

Cómpre recordar que segundo os datos feitos públicos pola Xunta de Galiza a 

finais do mes de setembro, ten aumentado o número de turistas nos oito primeiros meses 

de 2017, ata acadar 3,6 millóns de visitantes que se aloxaron no noso país. Así mesmo, 

o 29 de setembro de 2017 coñeciamos os datos do Instituto Nacional de Estatísticas a 

respecto do mes de agosto no que atinxe ás Enquisas de ocupación en aloxamentos 

turísticos extrahoteleiros, que permite facer unha diagnose do peso que teñen este tipo 

de ofertas, como albergues ou casas rurais, por exemplo, na variedade do turismo 

galego. Neste sentido, podemos observar o importante peso do turismo procedente do 

73702



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

Estado español. Mediante esta enquisa, podemos ver como a respecto de agosto de 2017 

amósase que do total de 27.439 viaxeiros e viaxeiras con pernocta en total, 22.260 

serían residentes no Estado español e das 119.088 pernoctas totais, 103.679 pertencerían 

tamén a residentes.  

Uns acontecementos como os que viviu o noso país arredor do 15 e 16 de 

setembro sen dúbida pode ter un importante impacto no turismo. Dunha banda, na 

afección ás propias infraestruturas, que requiren de investimento e de tempo para a súa 

recuperación. Doutra banda, na afección ao noso medio natural, importante atractivo 

para as e os visitantes e para o desenvolvemento de opcións de turismo relacionadas coa 

interacción con este. Unha perda que en moitos casos podemos cualificar de 

irrecuperábel. Finalmente, a importancia destes lumes e o impacto do seu coñecemento 

poden ser un elemento desincentivador á hora de que as e os visitantes decidan manter a 

súa visita ao noso país ou ben avalíen ou non considerarnos unha opción.  

 

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

Comisión 6ª: 

-Que actuacións específicas levou ou vai levar a cabo o goberno galego diante 

do impacto que a vaga de lumes de setembro pode ter no sector turístico galego? 

-Ten elaborado ou vai elaborar algún tipo de estudo demoscópico ao respecto? 

-Ten elaborado ou vai elaborar a Xunta de Galiza algún estudo específico para 

avaliar se está a ter ou non un impacto negativo a vaga de lumes na capacidade de 

atracción do turismo do Estado español? 
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-Deseñou ou vai deseñar algunha actuación informativa para evitar un impacto 

negativo? En que consiste?  

-Ten avaliado o potencial impacto por provincias? Con que conclusións?  

-Tense dirixido ás organizacións profesionais dos estabelecementos de turismo a 

Xunta de Galiza para tratar esta cuestión? En que termos?  

-Tense dirixido ao goberno central a Xunta de Galiza para tratar esta cuestión? 

En que termos?  

-Modificou ou vai modificar a estruturación informativa e promotora do turismo 

galego após esta situación? En que termos?  

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

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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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:13:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:13:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:13:29 
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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, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª. 

 

Coñecemos como interrompibilidade ao mecanismo de xestión da demanda de 

enerxía empregado para dar unha resposta rápida ás necesidades do sistema eléctrico de 

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

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

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

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

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

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

podendo dar o cumprimento dos obxectivos previstos en ditas medidas ao 

recoñecemento dos custos para a posta en práctica.  

Segundo a normativa relativa ao mecanismo competitivo de asignación da 

demanda de interrompibilidade (Orde IET/2013/2013 e sucesivas modificacións) o 

carácter interrompíbel asígnase mediante un procedemento de poxas que organiza e leva 

a cabo o propio operador do sistema.  

Recentemente, o goberno central fixo público para alegacións un proxecto de 

orde que modifica a anterior regulación do mecanismo competitivo de asignación do 

servizo de xestión da demanda de interrompibilidade que ten espertado as alertas na 
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industria electrointensiva e que abre diferentes incógnitas sobre como poderá afectar á 

industria situada no noso país, xa que muda de forma importante o mecanismo de 

capacidade. 

Entre outras mudanzas, segundo o novo borrador, a pretensión do goberno 

central é que os bloques de interrompibilidade adxudicados na poxa prevista para 

comezos de 2018 só cubra a duración de cinco meses, ate maio de 2018, en lugar dun 

ano enteiro. Así mesmo, tamén introduce mudanzas no sistema de pago, introducindo 

unha parte variábel, e no propio procedemento de poxa, cuxo custo recaerá nas 

empresas adxudicatarias da poxa. 

 

Debido ás consecuencias que estes cambios poden ter na industria galega, 

formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª:  

-Que repercusións considera o Goberno Galego que se poden dar na industria 

electrointensiva galega co cambio no sistema de poxa que pretende o Goberno do 

Estado? 

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

instrumento, unha avaliación do posíbel impacto?  

-Ten realizado ou demandado o goberno galego algún tipo de interlocución co 

goberno do Estado ao respecto? En que termos?  

-Coñece o goberno galego algunha data aproximada para a emisión da orde 

definitiva?  

-Tense dirixido a Xunta de Galiza ás empresas implantadas en territorio galego 

que estarían afectadas para coñecer a súa opinión?  
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:14:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:14:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:14:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:14:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:14:40 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:14:42 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral na Comisión 6ª. 

 

En Ferrol milleiros de veciños e veciñas, principalmente dos barrios de Caranza 

e Esteiro, están a ver como se lles pretende impor un cambio no subministro de Gas que 

empregan nos seus domicilios tras a suposta decisión por parte da empresa 

subministradora de eliminar a oferta de subministro de GLP (propano) obrigando así 

aos usuarios e usuarias a ter que optar polo subministro de Gas Natural, ou no seu 

defecto a depender do uso da tradicional bombona de butano. Esta decisión que 

entendemos fraudulenta pretende anular as regras legais do mercado e, con isto, os 

dereitos das consumidoras e consumidores.  

No mes de xullo a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que 

se autoriza a transmisión da titularidade das instalacións de distribución de GLP 

canalizado que Repsol Butano ten nos polígonos residenciais de Caranza e Esteiro, no 

concello de Ferrol a favor de Gas Galicia SDG S.A. coa consecuente subrogación dos 

dereitos e obrigas asociados. 

Parece ser que a empresa GAS NATURAL ten expresado en documentos 

remitidos as diferentes administracións que “este hecho no supondrá ningún cambio en 

las condiciones de contratación y de servicio que la anterior empresa suministradora 
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venía prestando”, mais a realidade é que as pretensións pasan por desmantelar a rede de 

subministro de gas propano existente en Ferrol - para o que teñen tramitado as 

oportunas solicitudes de licencias - o que viría a significar a eliminación deste servizo 

vulnerando os dereitos dos usuarios e usuarias. 

Hai que indicar que moitos dos usuarios e usuarias teñen contratos de 

subministro de gas propano de carácter indefinido. Cómpre, polo tanto, garantir os 

dereitos adquiridos polos usuarios e usuarias nos seus contratos de contar, nas 

instalación das súas vivendas, con subministro de gas propano que debe ser compatíbel 

coa solicitude da empresa para desenvolver o proxecto da instalación do gas natural nas 

urbanizacións de Caranza e Esteiro e que sexan os usuarios e usuarias quen decidan que 

tipo de gas queren se o que veñen recibindo até o de agora ou se pretenden mudar a Gas 

Natural. 

 

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

Comisión 6ª: 

-É coñecedor o goberno galego das consecuencias derivadas da transmisión da 

titularidade das instalacións de distribución de GLP canalizado que Repsol Butano ten 

nos polígonos residenciais de Caranza e Esteiro, no concello de Ferrol a favor de Gas 

Galicia SDG S.A? Que opinión lle merecen? 

-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para impedir a 

vulneración de dereitos da veciñanza de Ferrol nos casos imposición de substitución do 

gas propano?  
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-Considera o goberno galego que están garantidos os dereitos dos e das 

consumidoras de enerxía nestes barrios de Ferrol? E o principio de libre escolla?  

-Considera o goberno galego que se está a desmantelar a rede subministradora 

de gas propano en Ferrol? Cal é a súa valoración? Coñece o goberno galego casos 

similares? Que actuacións ten levado a cabo ao respecto?  

-Desenvolveu ou vai desenvolver o goberno galego algún tipo de actuación 

encamiñada a avaliar o grao de cumprimento da normativa vixente e dos dereitos dos e 

das consumidoras por parte de Gas Galicia SDG S.A.? 

-Ten avaliado o goberno galego a necesidade de mellorar os procedementos para 

a autorización da transmisión da titularidade das instalacións de distribución? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

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 

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 aprobación polo goberno do incremento do canon polo uso 

ou aproveitamento das augas para produción hidroeléctrica e as súas repercusións. 

 

Recentemente coñecemos como o Consello de Ministros do Goberno do Estado 

aprobou o venres 9 de xuño un incremento do canon destinado a gravar o uso ou 

aproveitamento das augas continentais que se empregan para a produción de enerxía 

eléctrica. Desenvólvese esta suba por medio do Real Decreto-lei 10/2017, do 9 de xuño, 

polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola sequía en 

determinadas bacías hidrográficas e modifícase o texto refundido da Lei de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo. 

A partir deste momento, as compañías produtoras de enerxía eléctrica pagarán o 

tipo do 25,5%, o que suporá un incremento de custes para o sector cuxa repercusión pode 

rematar caendo de forma directa sobre as persoas consumidoras. Máis aínda, tendo en conta 

que até o momento non hai orzamentos estatais aprobados polo que se dificulta a opción de 

que o Estado asuma este incremento desde os propios orzamentos do Estado para evitalo.  

 

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

Comisión 3ª: 
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-Cal é a avaliación do goberno galego sobre a utilidade e consecuencias para as 

persoas consumidoras do incremento do canon hidroeléctrico recollido no Decreto-lei 

10/2017? 

-Foi consultado o goberno galego? Tivo o goberno galego algún contacto co 

goberno do Estado para avaliar esta cuestión e as súas repercusións? 

-Demandará o goberno galego que o Estado compense ao sector asumindo das dúas 

contas o incremento?  

-É unha medida fundamentada en compensar o descenso de consumo en escenario 

de sequía? 

-Comparte o goberno galego a idea de que esta medida paliará os problemas de 

abastecemento de auga? 

-Ten datos o goberno galego de canto impacta a recadación deste imposto nos 

galegos e galegas?  

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

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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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, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión. 

 

En Outubro de 2016 Xunta de Galiza e Deputación de Ourense aumentaron a 

súa participación no accionariado da empresa Meisa, propietaria de la estación de esquí 

de Cabeza de Manzaneda, despois de asumir en solitario unha ampliación de capital. 

Respectivamente, a Xunta de Galiza ostenta o 49,65% e a Deputación ourensá o 49,45% 

aos que se suman o concello de Manzaneda, o concello da Pobra de Trives e Oca 

Hotels. 

A sociedade Meisa é polo tanto de capital maioritariamente público e ten 

actualmente un contrato firmado coa cadea hoteleira que vencía a final de ano. A finais 

de setembro fíxose público que a Xunta de Galiza tiña proposto no consello de 

administración que non se prorrogase automaticamente o contrato e que se sacase a 

concurso público a xestión das instalacións. Porén, a Deputación de Ourense bloqueou 

esta proposta. Preguntado no Pleno, o presidente da Deputación de Ourense contestou 

ao Bloque Nacionalista Galego que non era o momento axeitado por mor dunhas obras 

de acondicionamento.  

Doutra banda, alén do longo historial de insuficiencia económica e dificultades 

de xestión desta Estación de esquí, non podemos deixar de sinalar tamén que analizado 

o Informe sobre contas rendidas en 2016 correspondentes ao exercicio 2015 do 
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Consello de Contas, chama a atención que non rendera as súas contas e fora polo tanto 

imposíbel a súa fiscalización, unha cuestión de enorme gravidade ao tratarse dunha 

entidade con tal volume de participación pública e á que ás institucións participantes 

teñen achegado importantes contías económicas.  

 

Por todos estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

Coñece o goberno galego as razóns polas que a Estación de Inverno de 

Manzaneda non rendeu contas para a súa fiscalización tal e como recolle o Informe 

sobre contas rendidas en 2016 correspondentes ao exercicio 2015? Que valoración lle 

merece esta situación? Que actuacións levou a cabo para que se corrixa esta situación?  

Como valora o bloqueo á saída a concurso por parte da Deputación de Ourense? 

Ten avaliado emprender algún tipo de acción legal ao respecto?  

Avaliou o goberno galego as razóns da Deputación de Ourense para opoñerse ao 

concurso? Cal é a súa valoración? Mudou a opinión do goberno galego?  

Ten recibido o goberno galego algunha resposta por parte de OCA ao burofax 

que lle enviou Turismo de Galiza, segundo consta en información da prensa?  

Ten avaliado o goberno galego desistir da súa participación nesta entidade?  

Que resultados deron as contías inxectadas após a aprobación da lei de 

modificación dos orzamentos de xullo de 2017?  

Que alternativas está avaliando o goberno galego para o futuro?  
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Que valoración fai o goberno galego da xestión por parte de OCA? Ten avaliado 

que parámetros debera corrixir?  

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:27:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:27:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:27:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:27:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:27:51 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Montserrat 

Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Xosé 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 á concesión 

de subvencións a empresas do sector da automoción. 

 

O sector de automoción en Galiza e unha actividade de vital importancia 

na economía galega, tendo unha forte incidencia no noso Produto Interior Bruto. 

Ten un gran peso específico, principalmente no sur do país. Porén, dende hai 

anos esta actividade esta sendo deslocalizada ao norte de Portugal e a outros 

países con baixos custes, implicando unha grande perda de postos de traballo, o 

que afecta gravemente ao noso pais. 

As entidades públicas, como a Xunta de Galiza e o Goberno Central 

conceden subvencións con diñeiro público a moitas destas empresas do sector da 

automoción, sen poñer condicións contundentes e eficaces para parar que se 

destrúan máis postos de traballo e se evite a deslocalización da actividade 

produtiva. 

 

Diante disto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

comisión: 
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Que axudas e subvencións recibiron por parte da Xunta de Galiza as 

seguintes empresas do sector da automoción que se listan a continuación: 

 ALUDEC S.A. 

 ALYMOSA 

 BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L. 

 BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN S.L. 

 CABLERIAS AUTO S.L. 

 CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA -

FUNDACION CETAG 

 CENTRO TECNOLOGICO GRUPO COPO S.L. 

 COMPONENTES DE VEHICULOS 

 COPO GALICIA SLU 

 COPO IBERICA S.A. 

 DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA S.A. 

 FAURECIA ASIENTOS DE GALICIA S.A. 

 FAURECIA ATUOMOTIVE ESPAÑA S.A. 

 FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA S.A. 

 FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE S.A. 
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 GESTAMP VIGO S.A. 

 GKN DRIVELINE VIGO S.A. 

 GRUPO ANTOLIN PGA S.A. 

 GRUPO ANTOLIN VIGO S.A. 

 MAIER FERROPLAST, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA. 

 MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES. 

 MC SYNCRO  

 MEGATECH INDUSTRIES OURENSE S.L. 

 MGI COUTIER ESPAÑA S.L. 

 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN S.A. 

 PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES S.L. 

 PSA PEUGEOT CITROEN 

 REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN S.L. 

 SNOP ESTAMPACION  S.A. 

 TB SPAIN INJECTION S.L. (TBSI) 

 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A. 

 TREVES GALIZA, SLU 
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 VIZA AUTOMOCION SAU 

 ZF TRW ACTIVE & PASSIVE SAFETY TECHNOLOGY OSS 

(OCCUPANT SAFETY SYSTEMS). 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños  

Ana Belén Pontón Mondelo 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luís Rivas Cruz 

Xosé Luís Bará Torres  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:25:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:25:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:25:32 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, relativa á recuperación pública 

dos saltos hidroeléctricos. 

 

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no 

seu PIB e por ser un factor relevante para a produción industrial. A pesares desa 

importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar una estratexia 

enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos 

enerxéticos. 

Así, o deseño da produción eléctrica en Galiza caracterizouse por ser un deseño 

alleo, dende a esfera estatal, onde os poderes públicos galegos non tiveron nunca voz 

nin voto, e foi tamén e en consecuencia un deseño contrario aos intereses e necesidades 

de Galiza. Un dos exemplos máis evidentes atopámolo no desenvolvemento da enerxía 

hidráulica en Galiza e a conseguinte construción de presas e encoros, cunhas fortísimas 

consecuencias sociais e medioambientais no noso territorio, unha concepción franquista 

co obxectivo de subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin o noso país nin 

especificamente as zonas afectadas obtivesen compensación ou beneficio de ningún 

tipo.  

As compañías eléctricas explotan en Galiza a maior parte das centrais 

hidráulicas existentes. Fano a través de concesións outorgadas polo Estado con 

duracións de entre 50 e 75 anos. Parte delas mesmo foron transferidas a mans privadas 
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no último cuarto de século mediante o proceso de privatización das empresas públicas 

do extinto INI, o que permitiu aumentar o crecente negocio do sector.  

En todo caso, a gran maioría das centrais hidroeléctricas foron construídas hai 

xa décadas, sendo investimentos que, debido á estrutura do mercado eléctrico, están 

sobradamente amortizados, sendo na práctica unhas máquinas de xerar beneficios 

grazas a decisións políticas discrecionais e ao uso privado que realizan dun ben público 

como é a auga.   

Boa parte das concesións caducan nos próximos anos, o que pon sobre a mesa o 

escenario futuro unha vez rematada a concesión e xa que logo, a expectativa do regreso 

desas instalacións á xestión pública. Nese escenario, sería máis que desexábel que a 

xestión e explotación se levase a cabo directamente a través dos poderes públicos. Así, 

consideramos que a creación dunha empresa pública galega sería o instrumento acaído 

para garantir a titularidade pública e unha xestión que teña en conta as necesidades do 

país.  

En resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG a pasada lexislatura, 

o Director Xeral de Augas de Galiza anunciou que ante o remate das concesións de 

saltos hidroeléctricos a Xunta avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos 

expedientes administrativos e confirmou que só existe un salto con cláusula social, das 

44 centrais de gran hidráulica. 

Recuperar a xestión pública das centrais é unha cuestión estratéxica. Cabe ter en 

conta que como consecuencia dos procesos de privatización, as compañías fixéronse 

cunha serie de instalacións construídas con investimentos públicos e cuxa produción é 

case todo beneficio é para elas. A xestión pública dos saltos e encoros permitiría á 

administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no 

beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción 

eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con 
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condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter unha menor factura do 

seu consumo eléctrico.  

Esta medida entronca coa óptica de que se deben diferenciar tarifas en función 

da condición dun territorio en relación coa produción eléctrica, unha óptica que o BNG 

leva tempo a reivindicar, e que en Galiza tería a súa concreción nunha tarifa eléctrica 

galega acorde á nosa condición de produtores excedentarios de enerxía eléctrica. 

Por último, cómpre salientar tamén que, recentemente, o diario “Público” 

sinalaba que “o goberno (do Estado) intenta esquivar a eminente nacionalización das 

hidroeléctricas”, e engadía que, a pesares de que o goberno rexeitaba aclarar os seus 

plans ante o inicio da caducidade en cascada das concesións máis rendíbeis do sector 

eléctrico, manobraba para evitar que a súa xestión pase a ser pública. De confirmarse 

estes feitos suporían un novo atranco por parte do goberno central a un 

desenvolvemento enerxético propio.  

 

Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª: 

-Pode garantir a Xunta de Galiza que se están a cumprir as cláusulas sociais que 

puidesen estar contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos que 

rematan nos vindeiros tres anos? De ser a resposta afirmativa, cales? 

-Dispón a Xunta de Galiza de información completa sobre as condicións de 

concesión dos saltos hidroeléctricos existentes en Galiza, onde cando menos se 

contemple o ano de remate da concesión, cláusulas sociais da concesión e cumprimento 

das mesmas? 
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-Que iniciativas ten previsto levar a cabo a Xunta de Galiza ante o remate das 

concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza o futuro dos concesións de saltos 

hidroeléctricos tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos, tal e como se 

anunciou na pasada lexislatura? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza algunha iniciativa para o aproveitamento 

público dos saltos hidroeléctricos que rematen a súa concesión? 

-Ten a Xunta de Galiza información a respecto das intencións do Goberno do 

Estado ante a situación de remate das concesións de saltos hidroeléctricos? 

-Que valoración realiza a Xunta do feito de que so unha das 44 centrais de gran 

hidráulica teña cláusulas sociais? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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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, relativa as medidas a adoptar diante do expediente de 

regulación de emprego no Grupo Banco Popular-Pastor e Santander. 

 

O Grupo Popular- Pastor e Banco Santander veñen de presentar un expediente 

de regulación de emprego que afectará a máis de 2.000 persoas no conxunto do Estado, 

a pretensión e desfacerse de 1.585 traballadores e traballadoras, e pasar a 575 persoas do 

Popular a subcontratas do Santander.. En Galiza as persoas afectadas poden ser arredor 

de 200 entre as dúas entidades e outras 200 de empresas auxiliares do grupo. 

Este ERE ven a sumarse ao levado a cabo polo Banco Popular-Pastor no 2016. 

Cando o Banco Pastor foi adquirido en 2011 polo Bando Popular, tiña en Galiza 4.100 

traballadores/as e 588 oficinas, e representaba arredor do 18% do mercado financeiro 

galego. A absorción supuxo xa naquel entón, como ten de denunciado o cadro de 

persoal do banco a través dun intenso calendario de mobilizacións, unha verdadeira 

operación de liquidación dunha entidade financeira galega, das máis importantes en 

termos de volume de negocio, número de traballadoras e traballadores e rede de 

oficinas. Con todo a operación recibiu todo apoio do Goberno galego en mans do 

Partido Popular, acorde coa súa actuación continúa de exercer de delegados do poder. 
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Tras a compra hai uns meses do Banco Popular por parte do Santander, polo 

prezo simbólico dun euro, pretenden dar outro golpe de graza. O sistema financeiro, 

máis unha vez, pretende buscar maiores beneficios a conta de deixar tirad@s a 

traballadores e traballadoras. 

Este novo ERE significa continuar co proceso de “reestruturación” do sector 

financeiro, co obxectivo de concentrar e centralizar a toma de decisións, un proceso ao 

que se destinaron máis de 60.000 millóns de euros de fondos públicos, dos que o Bando 

de España ven de recoñecer que só se van recuperar unha mínima parte. Para Galiza este 

proceso ten nefastas consecuencias, perda de capacidade e decisión financeira, 

exclusión dunha parte importante da poboación do mesmo e a perda de centos de postos 

de traballo. 

Este ERE é cualificado de innecesario e inxustificado por parte d@s 

representantes d@s traballadores/as, toda vez que teñen que realizar sistematicamente 

prolongacións de xornada. Resulta indecente que o Grupo Santander veña de declarar 

millóns de euros de beneficios e ao tempo bote xente á rúa. 

Estamos de novo diante dun proceso de destrución de emprego, e de perda de 

capacidade financeira, de novo a expensas do que decidan en Madrid, en base aos seus 

intereses e nos aos de Galiza. 

O BNG súmase á preocupación d@s traballadores e traballadoras por este ERE, 

mais tamén pola situación futura do persoal da rede do grupo bancario, porque todo 

evidencia que este é un banzo no proceso descrito, mais non o final. 
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Por todas as razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Que actuacións ten realizado o Goberno galego diante o ERE presentado no 

Grupo Banco Popular- Pastor e Santander., que pode supoñer a perda de arredor de 400 

postos de traballo en Galiza? 

-Ten avaliado o Goberno galego as consecuencias deste ERE ? 

-Ten recibido información deste ERE, por parte dos responsábeis da entidade 

bancaria? 

-Vai involucrarse o Goberno galego para impedir unha nova destrución de 

postos de traballo no sector financeiro galego? 

 

Santiago de Compostela, 8 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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:38:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:38:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:39:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:39:03 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:39:04 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:39:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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, relativa ao novo Regulamento de Ordenación e 

Funcións do Servizo de Gardacostas. 

 

O pasado día 28 de xullo, o Consello da Xunta de Galicia aprobaba un 

proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de 

Galicia, sendo remitido o mesmo ao Consello Consultivo de Galicia. Dita normativa 

está a conseguir o rexeitamento do colectivo deste persoal por conter postulados 

contrarios a Lei de Gardacostas. De entre estes sobresae a blindaxe dos cargos de 

libre designación, Subdirector, xefes/as do servizo e xefes/as das unidades 

operativas poderán ser persoal alleo ao Servizo de Gardacostas e pasarán a ser 

dotados das atribución propias dos funcionarios deste Servizo, isto é: axentes da 

autoridade con uniforme, placa, insignia e carné profesional, podendo exercer os 

labores de dito corpo sen ter ningunha das súas atribucións. 

No apartado d@s xefes das unidades operativas, ademais de ser nomead@s a 

dedo, algo sobre o que xa se ten pronunciado reiteradamente os tribunais de xustiza 

con sentenzas que declaran ilegal a catalogación de ditos postos como LD, agora 

poderán realizar función d@s titulad@s náutico pesqueir@s (patróns/as e 

mecánic@s) sen que ocuparan estas prazas, sempre que teñan a titulación 
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correspondente, podendo realizar as funcións de dous postos de traballo e cortando 

as posibilidades de que estas prazas poidan ser ofertadas e ocupadas por outra 

persoa, precarizando as funcións do persoal do propio Servizo. 

Tamén é de salientar a creación dunha nova escala operativa (C1) que non 

aporta unha regulación regrada de promoción interna clara, por mérito, capacidade e 

competencia. A imposición dun modelo xerarquizado, que pretende que @s axentes 

desenvolvan as súas actuacións baixo ordes ou mando directo e non co criterio xeral 

de actuación: “cumprindo plans ou programas de actuacións ordinarios ou 

extraordinarios, ou en virtude de denuncias, requirimentos, propia iniciativa ou 

orde dos superiores”. A todo o anterior hai que sumar o feito de que na mesa de 

negociación non se tivo en conta as especiais condicións de traballo deste colectivo. 

 

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

- Cales son as razóns para que @ Subdirector/a e @s tres xefes de servizo e 

@s xefes das unidades operativas sexan nomeados a dedo? 

- Para cando van cumprir as sentenzas que lles obriga a que @s xefes das 

unidades operativas non sexan de libre designación? 

- Imaxínanse a Arsenio Fernández de Mesa con tricornio e coas atribucións 

dun axente da garda civil? 

- Como é posíbel que @s xefes/as operativ@s sexan nomead@s a dedo e que 

para dito posto non exista nin un só criterio de selección? 
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- Consideran razoábel que un/unha axente da escala básica sexa o XUO e que 

dirixa as unidades compostas por persoal da escala técnica, executiva, operativa e de 

axentes? 

- Dentro das funcións do persoal de Gardacostas non sería razoábel 

salvagardar a súa independencia e que actuaran de acordo a lei? 

- Se con carácter xeral se establece que actuarán “cumprindo plans ou 

programas de actuacións ordinarios ou extraordinarios, ou en virtude de denuncias, 

requirimentos, propia iniciativa ou orde dos superiores” a que ven que na escala de 

vixilantes mariñeiros se estableza que actuarán baixo ordes ou mando directo ? Non 

teñen a condición de axente de autoridade todas as escalas coas mesmas atribucións? 

Ou hai escalas con galóns para mandar e a escala de axentes é para obedecer? 

- Como se explica que se un/unha mecánic@ e un/unha patrón/a fixeron o 

mesmo exame de oposición e están na mesma escala (C1), agora se pretende que a 

patrón/a en mar e en terra mande sobre @ mecánic@?  

- Como se explica que dende a creación do Servizo de Gardacostas un/unha 

patrón/a ou mecánic@ que aprobou a oposición coa titulación de patrón litoral e 

mecánic@ naval, segundo as diferentes regulación hoxe téñamos patróns/as na 

escala executiva, de aprobarse este decreto na escala operativa e @s de toda a vida 

na escala de axentes? E isto un modelo racional de promoción interna? 

- Como se explica o feito de que un/unha mariñeir@ vixilante poida ir a 

náutica pesqueira e quitar titulacións de patrón/a ou mecánic@ pero que non teña 

posibilidades de realizar os días de mar para conseguir a titulación profesional e que 
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determinad@s xefes/as das unidades operativas conseguiran facer os días de mar e 

hoxe teñen en vigor as súas credenciais profesionais? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:41:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:41:11 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:41:12 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:41:13 
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:41:15 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:41:16 
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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, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á exclusión da compra de 

semente de ameixa xapónica das ordes de axudas da Consellaría do Mar 

 

A ameixa coñecida como xapónica (Ruditapes philippinarum) é a principal 

especie de moluscos bivalvos que se cultiva en Galiza, diante das dificultades de 

reprodución das especies autóctonas fina e babosa No mercado español existe unha 

grande demanda da mesma, ao longo de todo o ano. 

Esta ameixa é tamén coñecida popularmente como ameixa italiana, pola 

importancia que este país ten na súa produción a nivel europeo. A produción do 

estado español, na súa inmensa maioría galega, non alcanza o 10% da producida en 

Italia. Existe no mercado español unha grande demanda desta ameixa, 

fundamentalmente debido a que o prezo que alcanza é accesíbel para moitas 

economías, de feito que máis da metade da produción italiana é comercializada na 

península. 

Polo tanto encontrámonos cunha grande demande de consumo que a 

produción galega non é capaz de subministrar. Nin producimos, nin poñemos os 

medios para aumentar a produción. De feito un dos maiores problemas é que a 

produción de semente non é suficiente. 
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A Consellaría do Mar, sacaba ordes de axuda para mercar semente desta 

ameixa, o que supoñía que as agrupacións de mariscadoras non tiveran que afrontar 

só cos seus escasos recursos a compra da mesma, e que polo tanto este investimento 

non reducira aínda máis as súas rendas, mais na actualidade a Consellaría ten 

excluído das ordes de axuda a compra de semente de ameixa xapónica, o que supón 

un prexuízo para moitas agrupacións, sobre todo as que menos ingresos teñen. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa contestación 

oral en comisión: 

-Hai subministro suficiente de semente de ameixa xapónica para atender a 

demanda que hai en Galiza? 

-Considera eficiente a produción de semente para a rexeneración dos bancos 

marisqueiros e o cultivo en parques que se está realizando no noso país? 

-Non lle parecería unha vantaxe competitiva, diferenciar a ameixa xapónica 

que se cultiva e Galiza da procedente doutros lugares?  

-Ten adoptado, ou pensa adoptar algunha medida para conseguilo? 

-Por que ten excluído a semente de ameixa xapónica das ordes de axuda? 

-É consciente do prexuízo que esta medida ocasiona nas agrupacións de 

mariscadoras? 
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:43:24 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:43:28 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:43:30 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:43:31 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:43:32 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:43:34 
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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 na Comisión 8ª, relativa á adopción de medidas 

para acadar a autosuficiencia de Galiza en materia de produción e subministro de 

semente de moluscos bivalvos para o impulso de actividade marisqueira. 

 

Galiza é unha potencia na produción de marisco, atendendo ao volume de 

capturas, a súa extraordinaria calidade e, fundamentalmente á importancia económica, 

social e de emprego que eta actividade representa na nosa nación. Precisamente por 

estas razóns resulta difícil entender a absurda situación de dependencia do subministro 

de semente de moluscos bivalvos en grande parte dos bancos marisqueiros galegos. 

O BNG considera prioritario rematar coa dependencia que mantén Galiza a 

respecto da semente producida fora que, á marxe das distorsións do mercado ou do 

problema que representa a introdución de especies alóctonas, certifica a existencia dun 

outro problema, neste caso estrutural, que impide o desenvolvemento pleno do sector 

marisqueiro galego. 

A recuperación do noso marisco, como inequivocamente galego, recoñecendo e 

garantindo a súa orixe, a marca de calidade e prestixio que a procedencia galega 

outorga, debe ser obxectivo da Consellaría do Mar. 
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Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 8ª: 

-Que cantidade anual de semente, como media, se importa de semente con 

destino aos bancos marisqueiros galegos? 

-A que especies corresponden e cal é o país de procedencia? 

-Existe demanda desde o sector marisqueiro para a produción de semente? 

-Ten previsto a Consellaría do Mar instalar criadeiros de semente de moluscos 

bivalvos no litoral galego? 

-Cantos criadeiros existen no litoral galego? 

-Onde están situados? 

-Cantos funcionan? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

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 
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:50:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:50:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:50:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:50:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:50:15 
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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, relativa á necesidade de 

substituír ao persoal facultativo no centro de saúde de Vilaxoán, no concello de 

Vilagarcía. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade 

están provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes 

que se están aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria 

como en atención primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo 

sistemática a redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e 

que a calidade asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Vilaxoán, 

no concello de Vilagarcía de Arousa. Centro que  está ubicado nas instalacións 

da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario. 
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No centro de saúde hai unha médico e unha enfermeira que atende a 

usuarios e usuarias do pobo de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns. Unha parte 

moi importante dos doentes que acoden a este centro superan os 60 anos. 

Nestes días tense coñecemento que a médica que atende no centro de 

saúde de Vilaxoán vai estar de baixa durante un tempo considerábel, sen que isto 

conleve que desde a Consellaría de Sanidade destine outro/a profesional para a 

súa substitución. 

A non substitución desta médica ocasionará prexuízos para os doentes que 

se terán que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa ben en autobús 

ou en taxi, polo que suporá un gasto económico para os usuarios e usuarias, ou 

ben depender doutras persoas para o seu traslado. 

Neste centro, aberto de luns a venres de mañá, na maioría dos días hai 

unha sobrecarga asistencial excesiva que obriga ao profesionais sanitarios a facer 

máis horas das que lle corresponden.  

Ademais, as consecuencias de non substituír a esta médica implicarán que 

o persoal médico do centro de saúde de Vilagarcía, saturado xa  na maioría dos 

días, verá incrementado o número de pacientes para atender polo que a calidade 

asistencial verase deteriorada. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

73746



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

-Vai a Xunta proceder a cubrir a ausencia da facultativa do Centro de 

Saúde de Vilaxoán? 

-Considera que @s veciñ@s de Vilaxoán poden ter unha axeitada 

atención sanitaria se non proceden a substituír a ausencia da única facultativa que 

presta servizo no centro de saúde de Vilaxoán? 

-Coida que o Ambulatorio de Vilagarcía, coa sobrecarga asistencial que 

ten, está en condicións de asumir un aumento da demanda se teñen que acudir ao 

mesmo @s doentes de Vilaxoán? 

 

Santiago de Compostela, 8 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: 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:56:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:56:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:56:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:56:32 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:56:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:56:39 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, 

Olalla Rodil Fernández, 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, relativa á intención de conservas Calvo de pechar as 

instalación situadas en Esteiro. 

 

Representantes do Comité de empresa de Conservera de Esteiro S.A, puxéronse 

en contacto co Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego para trasladarnos a 

súa preocupación pola intención da empresa de pechar as instalación situadas en Esteiro 

e trasladar tanto a produción como @s traballadores/as á factoría que o Grupo ten en 

Carballo. 

A súa preocupación ven dada polas terríbeis consecuencias que esta decisión de 

consumarse terán sobre o emprego da factoría e da comarca en xeral, porque o conxunto 

dos postos de traballo tanto directos como indirectos superan os trescentos. 

 

Toda vez que este Grupo empresarial recibe cuantiosas axudas públicas 

formulamos as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

Ten coñecemento o Goberno galego da pretensión da Conservera de Esteiro S.A 

de pechas as súas instalacións e trasladar a produción a Carballo? 
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Que opinión lle merece esta decisión? 

Ten feito ou vai realizar algunha actuación para impedir esta decisión? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:57:44 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:57:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:57:58 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:58:01 
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:58:04 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:58:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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 na Comisión 5ª, relativa ás deficiencias no CHUAC. 

 

A Xunta de Persoal do CHUAC vén de facer pública a denuncia a respecto da 

situación que se está a vivir no centro hospitalario. Denuncian que mentas o complexo 

ten máis de cen camas pechadas e unidades enteiras clausuradas, as persoas do servizo 

de oncoloxía están dispersas por todo o Centro.  

Denuncian que as obras da unidade de oncoloxía e de cirurxía plástica terían que 

ter rematado, e a mediados de setembro estar operativas, mais esta non é a realidade 

senón que as persoas doentes de cancro diante do peche da unidade de onco están 

dispersas polo hospital e ingresadas unha boa parte na planta 9 E de medicina interna, 

precisamente unha das máis sobrecargadas e máis precaria a nivel de persoal. Resulta 

imposíbel que a pesar da moi alta profesionalidade do persoal, darlle a atención 

especializada que precisan, a empezar polo tempo que debería podérselle dedicar. 

Denuncian que o servizo de urxencias está permanentemente colapsado, no que 

todos os días hai decenas de doentes pendentes de ingreso. Que nun contexto dunha 

ampla listas de espera en cirurxía, siga sen abrirse a unidade de cirurxía plástica, e que 

permanezan pechas 50 camas no Abente e Lago, 25 na terceira planta e 25 na cuarta. 
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A esta situación asistencial suman a precariedade de moit@s profesionais que 

non dispoñen dun calendario laboral estábel, non coñecen con suficiente antelación nin 

cal vai ser a súa quenda, servizo etc, o que dificulta sobremaneira poder facer unha 

mínima planificación, e moito menos conciliación. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión 5ª: 

- Considera o Goberno galego que @s galeg@s reciben unha boa calidade 

asistencial coas carencias constantes á que ten sometida a sanidade pública galega? 

- Cal é o número de doentes en espera de cama cada mañá no servizo de 

urxencias do CHUAC nos últimos 3 meses? 

- Cantos tiñan cama e cantos en espera dunha? 

- Cal foi a ubicación, desglosada por servizos e plantas, d@s doentes de onco 

nos últimos tres meses? 

- Reforzáronse os servizos onde se ingresaron estes doentes? 

- coida que @s enfermos de cancro, que teñen unhas necesidades específicas, 

poden ser atendid@s debidamente, coa sobrecarga asistencial que teñen @s 

profesionais, especialmente en medicina interna? 

- Cando vai abrir as 50 camas pechadas no Abente e Lago? 
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- Cando van poñer en funcionamento as unidades de cirurxía plástica e 

oncoloxía, en especial esta última para poder prestarlle @s doentes de cancro a atención 

que precisan na súa unidade? 

- Van facilitarlle @s traballadores/as en tempo e forma o calendario laboral, coa 

xornada e servizo no que van prestar os seus servizos? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 18:15:06 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 18:15:13 
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 18:15:18 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 18:15:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 18:15:25 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 18:15:29 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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, relativa as melloras que son precisas realizar no recén 

inaugurado centro de saúde de Marín. 

 

A construción dun novo Centro de Saúde en Marín foi unha insistente demanda 

veciñal, que tivo que agardar un longo período de tempo para que o mesmo fora unha 

realidade. O Goberno de coalición BNG-PSOE puxo no ano 2008 os terreos a 

disposición da Xunta, tras conseguir a adquisición dos mesmos despois de negociar con 

INVIFAS a súa transferencia pública. 

Un longo proceso de oito anos para por en activo a infraestrutura sanitaria, ao 

longo do cal foron continuas as denuncias e reclamacións polo atraso das obras. O custe 

do centro foi de 5,6 millóns de euros e atende a unha poboación de arredor de 25 mil 

persoas con máis de 23 mil tarxetas sanitarias 

Coincidindo coas eleccións ao Parlamento Galego do ano 2016, o Partido 

Popular, coa alcaldesa María Ramallo e o Xerente da Area Sanitaria de Pontevedra, á 

cabeza fixo unha inauguración encuberta do Centro, motivo polo cal foi denunciado 

perante a Xunta Electoral de Zona e aberto un expediente sancionador, de xeito que o 

día 16 de setembro de 2016, en plena campaña electoral empezou a realizar as súas 

funcións. 
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Ao mes seguinte, outubro do 2016, Núñez Feixóo inauguraba de maneira 

“oficial” as instalacións do Centro de Saúde – PAC, afirmando que era “dos máis 

completos de Galiza” e “un pequeno hospital sen hospitalización”. 

A menos dun ano da inauguración non son poucas as deficiencias e carencias 

que presenta o centro. A primeira delas é a non existencia do servizo de radioloxía, a 

pesares de que hai o espazo físico para o mesmo, é ser unha das promesas do Partido 

Popular. Como consecuencias @s veciñ@s de Marín teñen que desprazarse a 

Pontevedra para realizar calquera proba radiolóxica. 

Pese a existencia de Servizo de Fisioterapia, non hai creada ningunha praza de 

Fisioterapia, @s traballadores/as só teñen contratos temporais, de acúmulos de tarefas. 

Polo número de habitantes, a ratio tería que ser cando menos de 2 profesionais de 

fisioterapia, mais a realidade é que o centro de saúde só conta cunha persoa, e sen terse 

creado a praza de xeito estrutural. 

A isto hai que sumar carencia de servizo de Farmacia, non existe monitor de 

desfibrilador no Cento de Saúde, non existe Caixas fortes para depositar e gardar os 

fármacos psicotrópicos e estupefacientes. Falta de cobertura nas baixas de persoal de 

longa duración, a empezar polo servizo de Matronas, que orixina unha deficiente 

atención.  

A non disposición dunha ambulancias dispoñíbel as 24 horas do día, tamén é 

motivo de preocupación, toda vez que @s veciñ@s de Marín quedan desprotexidos 

durante ás noites en caso de ser preciso acudir a unha urxencia ou ter que facer un 

traslado ao Hospital. 
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Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Considera o Goberno galego que @s veciñ@s de Marín teñen unha boa 

asistencia sanitaria coas carencias que se acaban de describir? 

-Vai atender as demandas de solución das carencias e deficiencias do centro de 

saúde? 

-Cal é a razón de non ter dotado ao centro de saúde de Marín do servizo de 

radioloxía? 

-Ten intención de completar a RPT do centro con cando menos dúas prazas de 

fisioterapia? 

-Coida a Xunta de Galiza que se pode prestar unha asistencia sanitaria de 

calidade sen substituír as ausencias do persoal, en especial as ILTs de longa duración? 

-Parécelle razoábel que unha poboación de máis de 25 mil persoas non dispoña 

dun servizo de ambulancia as 24 horas ao día? 

Ten intención de ampliar o horario da ambulancia? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 
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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: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 18:17:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 18:17:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 18:17:56 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 18:18:00 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 18:18:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 18:18:03 
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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, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

No mes de xuño detectouse un caso de tuberculose no IES de Cacheiras (Teo). 

As aulas remataron o 23 de xuño e a información sobre o diagnóstico da persoa afectada 

foi coñecida o 20 de xuño. Así e todo, non é até finais de xuño cando se fai a proba da 

tuberculina aos compañeiros e compañeiras da aula da persoa afectada. O 3 de xullo 

coñécense os resultados das analíticas e confírmase que hai 5 alumnos, 7 profesores e 

conserxe con reacción, e inmediatamente mándanos a facer analíticas. Diante disto 

comezan a chamar ao alumnado doutros cursos para facer a proba por precaución.  

O 11 e 12 de xullo fanse probas de tuberculina no centro ao alumnado de 3º e 4º 

de ESO, e a semana seguinte prevese facer as probas a 2º de ESO e 1º de Bacharelato A. 

Así mesmo, o centro recoñece que: “Agora dada a magnitude da proba xa estamos 

colaborando nós para facer os avisos e axilizar. Intentaremos citar para as probas de 

luns e martes entre hoxe e mañá. Empezamos xa as dúas aproximadamente a chamar e 

pensamos ter rematado mañá.” O resultado destas probas foi que xa había naquel 

momento 3 alumn@s infectad@s. 

Na semana do 20 de xullo o centro colabora co Hospital Clínico, que recoñece 

non ter persoal suficiente para chamar e facer probas a máis de 800 persoas, chamando 

ao alumando segundo o ritmo marcado pola Consellería. É nese momento cando se sabe 

que van chamar á xente de 2º de Bacharelato e 1º de ESO. 
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Finalmente, realizóuselle a proba a todo o alumnado ao longo de dous meses, así 

como aos e ás integrantes da Banda de Música de Teo, e suponse que a máis persoas en 

tanto que o 11 de setembro o presidente da ANPA informaba aos membros da directiva 

da Asociación que: “Tema tuberculose: o venres informou a coordinadora da unidade 

do hospital. Hai 9 enferm@s. Tamén uns 50/60 alumn@s e uns 20 profesores que deron 

positivo (e que están a tratamento). Fíxolle a proba a unhas 900 persoas. Vai haber 

unha nova proba para todos os que deron negativo a partir destes días. Xa irán 

citando.”  

A magnitude do problema queda claramente de manifesto cando a Unidade da 

Tuberculose do CHUS confirma á ANPA que estaban diante do brote máis grande nun 

centro de ensino desde o ano 2000.  

O preocupante para os pais e as nais, e para a comunidade educativa en xeral, é 

que, cando comeza o novo curso, non dispoñen de información sobre a situación actual. 

E ademais denuncian a tardanza no chamamento para realizar as probas, tendo en conta 

ademais a problemática que puido xurdir en tanto que se fixeron cando xa rematara o 

curso escolar e os alumnos e alumnas estaban no período vacacional. 

 

Diante da magnitude do brote de tuberculose nun centro de ensino e da lóxica 

alarma social xerada e alimentada pola ausencia de información, e nomeadamente da 

xestión realizada por parte da Consellería de Sanidade, formúlanse as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

-Cal é o protocolo a activar por parte do Sergas diante dun brote de tuberculose? 

-Tense activado en tempo e forma no caso do brote detectado no IES de 

Cacheiras en Teo? 
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-Cal foi a razón pola que se demorou tanto no tempo a realización das probas da 

tuberculina á comunidade educativa así como á poboación de risco por ter contacto coa 

mesma? 

- Que actuacións, e en que datas, teñen realizado para informar á comunidade 

educativa e ás familias? 

- En caso de non ter realizado ningunha, teñen pensado realizar algunha?, en que 

data? 

- Está o Sergas poñendo todos os recursos materiais e humanos precisos para 

controlar a magnitude do brote máis grande de tuberculose nun centro de ensino desde o 

ano 2000? 

-Pensa a Consellería de Sanidade seguir mantendo a situación actual da Unidade 

de Tuberculose do CHUS sen os recursos necesarios para atender casos como o do IES 

de Cacheiras? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 18:19:55 
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A MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda e Luís Villares Naveira  

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

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión da CRTVG, relativa ao 

consello de administración da CRTVG 

 

Unha vez máis a CRTVG durante a emisión do Telexornal mediodía, utilizou a 

mais lamentable maquinaria de manipulación para ocultar unha mensaxe nas 

camisetas dos deputados de En Marea (Lumes Nunca Mais). 

 

Durante a sesión na que o noso grupo denunciou a actitude do Goberno e do seu 

presidente tratando de normalizar un pleno que acontece logo da meirande 

traxedia acontecida en Galicia nos últimos tempos a vaga de lumes.  A CRTVG 

foi quen de ocultar na imaxe, que se adxunta, a camisola do noso vicevoceiro 

Antón Sánchez García, e incluso o seu nome ou grupo parlamentario ao que 

pertence. Non parece un tema menor que a mensaxe que ocultou a CRTVG fose 

“Lumes Nunca Máis” 
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Por todo o exposto os deputados asinantes formulan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión : 

 

Cando pensa a dirección da CRTVG deixar de comportarse como unha 

maquinaria de manipulación ao servizo dos intereses do Partido Popular ? 

 

Cal foi o motivo para ocultar unicamente a visión frontal do parlamentario de En 

Marea e non así a do resto dos deputados que interviñan nese punto?   

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Ánxeles Cuña Boveda 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 10:33:42 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 09/01/2018 10:33:54 

 

Luis Villares Naveira na data 09/01/2018 10:33:58 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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 5ª, sobre a inmediata 

posta en marcha do Centro de Día de Cambados. 

 

No Proxecto de Lei de Orzamentos da Xunta para 2018, na Memoria do 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sinálase que un dos 

Centros de Atención ás persoas maiores que se porá en marcha en 2018 será o de 

Cambados, que xa figuraba nos Orzamentos de 2017, indicando que, neste ano 

2017, sería un dos novos centros de día que se poría en funcionamento.  

O centro de día de Cambados é unha demanda social, nun concello con 2.803 

persoas maiores de 65 anos (2016), e unha promesa do PP longamente 

incumprida. 

En 2010, a daquela Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, anuncia a 

construción desta infraestrutura social, cunhas corenta prazas, en terreos 

municipais. 

As obras, nas que se gastaron uns 800.000 € de fondos autonómicos, non foron 

iniciadas ata 2014, sendo o 9 de novembro de 2015 cando representantes da 

Xunta acoden a Cambados para certificar a realización do edificio, sen ter 

avisado ao Concello de Cambados. 

Tras infrutuosas preguntas por parte da Concellaría de Servizos Sociais, Sanidade 

e Terceira Idade do Concello de Cambados á Xunta, o 7 de decembro de 2015, a 

Xunta recomenda ao Concello de Cambados que se incorpore ao Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, o que o Concello acepta e executa, a 
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diferenza do Goberno municipal do PP, que en 2007 rexeitou adherir o Concello 

de Cambados a dito Consorcio.  

Nos Orzamentos da Xunta para 2016, na partida para Cambados relativa a 

persoas maiores e dependentes, a Xunta só consigna 12,99 €. 

En novembro de 2016, a Xunta comprométese a abrir o centro “o antes posible”, 

sinalando a data de marzo de 2017.  

En marzo de 2017, Xunta e Concello de Cambados asinan un convenio para 

sacar a concurso a compra de material do centro, achegando o Concello 20.000 €, 

para o cal a administración local dispón partida orzamentaria. 

Nos Orzamentos da Xunta de 2017 si se inclúen partidas para a xestión e 

equipamento do Centro de Día de Cambados pero o anuncio da licitación para a 

contratación da subministración para o equipamento non se publica ata o 8 de 

xuño de 2017. 

O pasado 6 de novembro de 2017, na Comisión 3ª de Economía, Facenda e 

Orzamentos do Parlamento de Galiza, o Xerente do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez Muíños, e a Deputada do 

Partido Popular Marta Rodríguez Arias faltaron á verdade en relación ao Centro 

de Día de Cambados. O primeiro, porque afirmou que o edificio xa estaba 

equipado, e a segunda porque dixo que existía un convenio asinado polo 

Concello e a Deputación para equipalo, cando ningunha das dúas cousas é certa. 

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar asinou dous convenios 

co Concello: un para o equipamento e amoblado do Centro de Día e outro para 

licitar a súa xestión. O procedemento para equipar e amoblar o edificio comezou 

o 2 de xuño e rematou o 16 de outubro, pero o centro, a día de hoxe, segue sen 

estar amoblado ou equipado. No relativo á licitación da xestión, non consta en 

ningures que ese procedemento se iniciara.  
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Polo exposto, a deputada que subscribe pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

 

1 - Cando ten pensado acometer a apertura do procedemento de licitación da 

xestión do Centro de Día de Cambados? 

2 - A que se debe a demora na posta en funcionamento do Centro de Día de 

Cambados? 

3 - Non lle parece á Xunta unha ineficiente xestión o feito de que, na Memoria do 

Consorcio de Igualdade e Benestar, se prometa a apertura do Centro de Día de 

Cambados para o ano 2017, se incumpra esta promesa, e se volva prometer para 

o ano 2018, sen facer comentario algún sobre as causas deste retraso? 

4 - Ten intención a Xunta de alongar os prazos ata a véspera das eleccións 

municipais de 2019? 

5 – Que valoración fai a Xunta sobre as afirmacións falsas que a respecto do 

Centro de Día de Cambados se pronunciaron o  6 de novembro de 2017, na 

Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galiza, por 

parte da Xerencia do Consorcio de Igualdade e Benestar? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

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

 

Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 10:38:24 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando e Antón 

Sánchez García, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de 

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

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta na Comisión 2ª. 

 

 

Adxudicados os contratos de transporte da denominada “Primeira Fase” do Plan 

de Transporte Público de Galiza, xeneralízanse as disfuncións en todo o País. 

Entre os problemas do desenvolvemento do novo Plan atópanse empeoramento 

dos horarios nas liñas de bus do sur de Lugo –concretamente en liñas de Quiroga, 

Chantada, O Saviñao e Ferreira de Pantón- e falta de información sobre horarios 

por parte das empresas concesionarias. 

 

Veciñanza de Chantada ten presentado un escrito –o 11 de setembro de 2017- no 

Rexistro Xeral da Xunta de Galicia –avalado por 269 sinaturas- denunciando a 

redución do servizo de bus Chantada-Santiago e Santiago-Chantada, reducindo 

as posibilidades de facer uso do transporte colectivo de viaxeiros e reducindo 

gravemente as posibilidades de conciliación familiar. 

 

A veciñanza afectada explica, a respecto da liña Chantada–Santiago de 

Compostela, que moitos usuarios empregabamos a liña os domingos ás 20.45 h, 

co fin de aproveitar a fin de semana nos nosos fogares. Algúns de nós temos 

familiares ao noso cargo, de modo que este horario nos permitía estar máis 

pendentes deles ou ter polo menos unha alternativa horaria. Coa redución 

proposta, unicamente nos queda unha posibilidade para facer ese desprazamento 
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ás 19.05 h, polo que dubidamos de que esta sexa a mellor opción para potenciar e 

poñer en valor o medio rural.” 

 

No que se refire ás viaxes Chantada - Santiago de Compostela durante a semana 

a única alternativa é saír ás 8.25 h, non estando garantido o enlace que estaba 

vixente durante a tarde e que consistía en coller unha liña ás 19.05 h en Chantada 

deica Lalín e na estación desta vila cambiar para outro autobús que realizaba o 

itinerario Lalín – Santiago de Compostela. A pesar de que ambos os dous 

autobuses seguen mantendo as rutas citadas, dende a empresa de transporte 

MONBÚS S.L. os traballadores comentáronnos que os viaxeiros chantadinos non 

poderán realizar o cambio de vehículo, xa que posiblemente algún día a chegada 

a Lalín se demore e o outro autobús non espere”.  

 

Por outra parte, denuncian a redución de horarios da liña Santiago – Chantada na 

fin de semana, explicando que “permitíasenos partir de Santiago de Compostela a 

Chantada os venres ás 18.00 ou ás 20.00 h. Agora unicamente podemos iniciar o 

noso desprazamento ás 15.00 h. Comprenderá o sensible desta situación: 

algunhas de nós somos estudantes da Universidade de Santiago de Compostela 

que precisamos do horario de tarde para poder cursar de forma completa os nosos 

estudos de grao ou mestrado e volver aos nosos fogares para pasar as fins de 

semana coas nosas familias.” 

 

Finalmente, reclaman que, canto menos, se conserve a liña Santiago – Chantada 

das 20 h do venres, “ xa que proporciona un servizo indispensable para a 

comunidade universitaria chantadina, á vez que se favorece o acceso de máis 

persoas ao ensino superior e se axuda aos veciños da vila que teñen que 

desprazarse á capital da nosa Comunidade por motivos laborais.” 
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Por outra parte, veciñanza dos Concellos de Chantada, Pantón e do Saviñao 

denuncian a supresión de conexións co Hospital de Monforte. Isto supón o 

aumento dos gastos de transporte para unha poboación moi avellentada e con 

pensións baixas, pois non ter liña de bus obriga a coller un taxi a quen non ten 

alternativa de transporte privado. 

 

Ademais, en Quiroga suprimíronse viaxes a Monforte: se antes había dúas ao día, 

agora queda nunha soa durante a semana e, ademais, a fin de semana quedou sen 

cubrir. Esta conexión de Quiroga con Monforte é fundamental, non só para 

desprazarse a esta cidade, senón tamén para conectar alí con liñas que van a 

outras cidades galegas.  

 

Cómpre lembrar que xa se tiñan anuladas a liñas entre Folgoso e Quiroga e a de 

Pedrafita e Quiroga. 

 

Apostar polo rural é manter servizos, non recortalos. Neste caso, o recorte afecta 

gravemente ás posibilidades de conciliación da vida laboral/estudantil e familiar 

das xentes do sur de Lugo. Hai que ter en conta que os concellos da zona non se 

activaron por completo durante o período de alegacións ao Plan para esixir 

melloras para a veciñanza. 

 

Como xa denunciáramos dende En Marea, a chamada “primeira fase” do plan 

fíxose sen diálogo coa sociedade civil directamente afectada e de xeito 

improvisado, en lugar de elaborar un plan serio e a longo prazo que adapte o 

transporte de viaxeiros/as por estrada ás necesidades da poboación.  

 

A sentenza do Tribunal Supremo en marzo de 2016 que anulaba 129 concesións 

de transporte público por estrada ao considerar que a Resolución do 26 de 

febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o Plano 
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de Modernización das concesións de transporte público regular permanente de 

persoas de uso xeral por estrada de Galiza incumpría o Regulamento 1370/2007, 

provocou a necesidade de elaborar unha lei de xeito urxente (Lei 10/2016, do 19 

de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte 

público de Galicia). 

 

A Xunta acometeu improvisadamente o que denomina “Primeira Fase” do Plan 

de Transporte Público de Galicia e a partir de 2019 debe ter implantado o plan 

definitivo, co cal dende En Marea instamos a comezar xa un diálogo social que 

permita establecer a mobilidade de viaxeiros/as por estrada adecuada ao noso 

País e que, particularmente, cubra as necesidades da poboación das comarcas do 

sur de Lugo. 

 

O 11 de setembro de 2017, o Pleno do Concello de Chantada aproba por 

unanimidade unha moción do grupo municipal Por Chantada-CUP, na que se 

insta ao Goberno Municipal a remitir á Xunta a moción “instándoa a atender as 

demandas cidadás, así como as alegacións formuladas desde a comarca de 

Chantada, para mellorar as conexións – especialmente con Compostela pola 

universidade e Lemos polo hospital comarcal- ao tempo que se estudan medidas 

para implementar o transporte baixo demanda con taxis de 9 prazas para a 

conectividade intracomarcal”. 

 

O 13 de setembro, logo de facérense públicas as reivindicacións cidadás, a Xunta 

anuncia, a través da súa Delegación Territorial de Lugo, que está en estudo unha 

volta aos horarios anteriores á entrada en vigor do Plan de Transporte, 

especialmente no tocante aos horarios da fin de semana da liña Chantada-

Santiago - non tendo as persoas asinantes do escrito de protesta referido arriba 

ningunha constatación oficial –; e usuarios da zona saben pola empresa 
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concesionaria que haberá bus a Monforte, con ida e volta, pola mañá dende os 

concellos de Saviñao e Pantón, a partir do día 18 de setembro. 

 

A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do 

sistema de transporte público de Galicia, ten como finalidade teórica “facilitar a 

mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia 

social e sostibilidade económica-financeira e medioambiental.” 

 

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

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1 - Ten previsto a Xunta desenvolver o Plan de Transporte Público de Galicia 

tendo en conta as necesidades de mobilidade da veciñanza do sur de Lugo? 

 

2 - Que melloras vai aplicar a Xunta para mellorar a conexión da cidadanía do 

sur lucense co hospital de Monforte de Lemos? 

 

3 - Vai a Xunta solicitar aos Concellos das comarcas do sur de Lugo informes 

completos sobre os horarios e liñas demandadas por  persoas usuarias e 

asociacións, a través de procesos participativos? 

 

4 - Vai a Xunta estudar de xeito serio as posibilidades de transporte baixo 

demanda na zona sur da provincia de Lugo e impulsar esta modalidade antes de 

2020, cubrindo as zonas que actualmente non teñen transporte público? 

 

5 - Vai a Xunta ter en conta a moción aprobada por unanimidade do Concello de 

Chantada o 11 de setembro de 2017? 
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6 - Que medidas ten previsto a Xunta de Galicia para garantir a mobilidade na 

comarca de Quiroga e O Courel? 

 

7 - Vaise artellar algunha solución de complementariedade das rutas de autobús 

co ferrocarril nas comarcas de Lemos e Quiroga-Courel? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Marcos Cal Ogando 

Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 10:47:23 

 

Luis Villares Naveira na data 09/01/2018 10:47:29 

 

Marcos Cal Ogando na data 09/01/2018 10:47:37 

 

Antón Sánchez García na data 09/01/2018 10:47:46 
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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, relativa as accións realizadas 

polo Goberno galego para rebaixar o prezo dos alimentos para persoas celíacas. 

 

Segundo o informe sobre o prezo dos alimentos para celíacos do ano 

2017, elaborado pola FACE (Federación de Asociacións de Celíacos do Estado), 

na que se integra ACEGA (Asociación de Celíacos de Galiza), a diferenza de 

prezos na compra anual só de produtos básicos para unha persoa celíaca é de 

1.040 €. 

Na precampaña electoral das eleccións ao Parlamento Galego celebradas 

no ano 2016, en concreto o 30 de agosto de 2016 en Ferrol, o presidente Feixóo 

anunciou que lle pediría ao Goberno Central unha rebaixa no IVE para os 

alimentos sen glute. 

 

Por este motivo, e pasado máis dun ano desa promesa electoral, 

formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 
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-Que xestións concretar realizou o presidente da Xunta neste tema? 

-Tivo algunha resposta do Goberno Central? 

-Cando agarda o Goberno galego que se concrete a proposta de rebaixa do 

IVE para os alimentos sen glute? 

-Cal sería a rebaixa prevista? 

-Prevé algunha outra reforma no sistema fiscal para protexer ás persoas 

celíacas? 

 

Santiago de Compostela, 9 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: 
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María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 10:59:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:59:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:59:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:59:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:59:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:59:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños 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 a solucionar os problemas existentes no centro de 

saúde de Cuntis. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están 

provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están 

aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención 

primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a 

redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade 

asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Cuntis, un 

concello que conta con arredor de 4.800 habitantes, dos cales 1.500 d@s veciñ@s teñen 

máis de 65 anos, polo tanto un volume importante de poboación envellecida necesitada 

de maior asistencia sanitaria.  
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A situación do centro de saúde leva causando malestar e problemas á poboación 

desde hai tempo, tanto pola situación do edificio, pendente de que o Sergas se faga 

cargo do seu mantemento, como polo insuficiente persoal sanitario para prestar a 

atención sanitaria. 

Esta situación fai que teñan saltado as alarmas entre @s veciñ@s de Cuntis, xa 

que o Sergas sigue coa súa política de non substituír as ausencias do persoal. Nos 

últimos días a situación xa chegou ao extremo de que nas primeiras horas da mañá non 

había no centro ningún persoal facultativo para atender á poboación. 

Todo isto supón un grande prexuízo para a poboación do concello, xa que a non 

cobertura do persoal e a sobrecarga de traballo fai imposíbel unha prestación sanitaria 

con un mínimo de garantías. 

A saúde é un dereito fundamental, e para que a atención sanitaria que se preste 

sexa de calidade, é preciso contar co persoal necesario. No convencemento de que non 

hai asistencia sanitaria sen profesionais suficientes que a presten, o Grupo Parlamentar 

do Bloque Nacionalista Galego, presenta as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

 

Vai a Xunta proceder a cubrir as ausencias do persoal no Centro de Saúde de 

Cuntis? 

Considera que @s veciñ@s de Cuntis teñen unha axeitada atención sanitaria coa 

política de non substituír as ausencias do persoal sempre que se produzan? 
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Cal é a razón de a Xunta non proceda á asunción do mantemento do centro de 

saúde de Cuntis por parte do Sergas? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:03:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 11:03:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luís Rivas Cruz, 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luís 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 8ª, relativa a saber que medidas pensa adoptar a Xunta 

de Galicia para volver a recuperar a extracción do reló nos bancos marisqueiros. 

 

Os rexistros de captura de reló entre os anos 2001 e 2005 demostran que era unha 

especie importante para o marisqueo en Galicia pola cantidade de quilos extraídos, máis 

de 1.400.000 quilos pero  sobre todo polos ingresos que chegaron alcanzar máis de 

2.500.000 euros.  

Esta situación mudou cando se constatou que esta especie acumulaba unha grande 

cantidade de chumbo prohibíndose a súa extracción. Dende entón diversas foron as 

reclamacións do sector, e de algúns grupos políticos demandando da Xunta de Galicia os 

estudos pertinentes para poder analizar en profundidade a problemática deste bivalvo e 

buscar a maneira de poder volver a extraer este molusco dado que supoñía unha perda 

irreparable para os ingresos de centos de mariscadores e en maior medida   a partir do ano 

2012 en que tivo lugar os efectos devastadores da Marteilia que acabou cos bancos 

marisqueiros do berberecho na ría de Arousa, Pontevedra e Vigo. 

Neste contexto no ano 2014 e ante a presión do sector a Consellaría do Mar tras 

as mostraxes realizados trasladaba a opinión pública que nalgúns bancos marisqueiros os 

índices de acumulación de chumbo non alcanzaba os limites autorizados pola UE en 
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exemplares de tamaño inferior aos 35 milímetros, co cal era procedente autorizar o seu 

consumo con todas as garantías sanitarias.  

Pero as marxes de tamaño  e o control e a responsabilidade de seleccionar que 

individuos eran aptos e cales se desbotaban era tan complexo  que o sector considerou 

que non era viable optando por un acordo entre sector e Consellaría que tiña o seu reflexo 

na campaña do 2015 onde se publicaba unha resolución que autorizaba a extraer 15 

quilos de reloxito para compensar as perdas por mortaldade e redución de topes e 

resembrar nunhas zonas determinadas pola Consellaría, a cambio abonábanse un total de 

25 euros por capazo. 

Pero agora resulta que un estudo levado polo grupo Ecotox da Universidade de 

Vigo no que se avalía o risco que supón o consumo deste bivalvo e os resultados obtidos 

todo indica que a inxesta deste produto non representa perigo para a saúde o que abre 

unha porta a posibilidade de recuperar  a súa extracción e comercialización. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral na Comisión 8ª: 

1.- Como é posible que se sexa o sector, unha vez máis o que tome a iniciativa 

para buscar unha solución a extracción do reló e non a Consellaría do Mar? Vai 

comprometer medidas para comprobar que é inocuo para o ser humano?  

2.- Que tipo de medidas pensa adoptar antes estes novos e esperanzadores datos? 

Vamos ter unha solución de cara a vindeira campaña? 

3.- Os bancos levan pechados dende o ano 2008 perdendo as/os mariscadoras/es 

anualmente máis de 2,4 millóns de euros. Non vai asumir responsabilidades? 
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4.- O modelo de coordinación da investigación, das prioridades e sobre todo dos 

resultados salta polos aires. Dunha vez por todas se van adoptar medidas para que as 

competencias e os diferentes centros estean centrados na realidade do País? Como pensa 

enfrontar esta dispersión de recursos e obxectivos? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 
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Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luís Bará Torres 

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 á necesidade de desenvolver 

unha estratexia de estudo e recuperación das poboacións de berberechos nas rías galegas 

e á adopción de medidas económicas contra a perda de ingresos dos colectivos de 

mariscador@s producida pola mortaldade deste molusco. 

 

A problemática da mortaldade do berberecho arrando no ano 2012, cando as 

capturas de berberecho alcanzaron unha caída histórica na ría de Arousa, 350.067 Kg, a 

máis baixa dende o ano 1997, en que se rexistran os datos de extracción. Dende entón 

@s mariscador@s de Arousa teñen pasado por un auténtico calvario. Unha situación de 

auténtica angustia pola perda de recurso que contrasta coa parsimonia da Consellaría do 

Mar na investigación das causas e na adopción de medidas para minorar as 

consecuencias ao sector extractivo. De feito parecía que o berberecho se ía recuperando 

de forma natural, sen que Consellaría teña aportado ningunha medida de control, nin de 

prevención. A día de hoxe non sabemos de ningunha medida para impedir que a 

Marteilia chegue a outras rías e incluso se ten dado o caso de que os furtivos teñen 

levado os escasos ensaios. 

Estes días volve ser noticia a mortaldade do berberecho e por parte da 

Consellaría transcende que segue facendo analíticas, sen que se teña avaliado dita 

situación se ten que ver co proceso de evolución da Marteilia ou si pola contra se 
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produce por acontecementos extraordinarios de temperatura, salinidade ou 

contaminación. 

Pero o significativo é que unha vez máis son as propias confrarías as que 

definen as súas estratexias. Unhas apostando por extraer a maior cantidade antes de que 

morra, outros prefiren “secalo” canto ante e outros prefiren seguir a estela da consellaría 

de que semella que vai ser un ano bo e acaba converténdose nun “ano horribilis”. 

Neste contexto faise necesario, saber do seguimento da evolución do proceso da 

marteilia, da situación das diferentes rías e das consecuencias que vai ter para o sector e 

sobre todo das medidas que está adaptando a Consellaría para combater a mortaldade e 

sobre todo para que esta nova crise non teña repercusión nos ingresos d@s 

mariscador@s. 

 

Estas son as razóns que levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Ten o Goberno galego algunha estratexia para a recuperación das poboacións 

de berberechos nas rías galegas? 

-Ten adoptado, ou vai adoptar, medidas económicas contra a perda de ingresos 

dos colectivos de mariscador@s producida pola mortaldade deste molusco? 

-Ten confirmado a Consellería do Mar a relación do parasito Marteilia refrigens 

coa mortaldade do berberecho, Cerastoderma edule, na ría de Arousa? 

-Cal é a situación do proceso de investigación levado a cabo supostamente 

dende o ano 2012? 
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-Que medidas ten adoptado para paliar os efectos da mortaldade producida por 

marteilia? 

-Que medidas pensa adoptar na actual situación, e cales vai a seguir aplicando 

no futuro para garantir a recuperación do berberecho e os ingresos do sector? 

-Ten confirmado que esta situación non se deu noutras áreas de cultivo de 

moluscos fora da ría de Arousa? 

-Que medidas sanitarias ten adoptado para garantir que todo o marisco que se 

sementa ou se extrae da ría de Arousa non contamine outras zonas produtivas onde ate 

agora non se ten detectado este parasito? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

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 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do  disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión 5.ª, en relación aos servizos de atención a persoas maiores no 

Concello de Vilalba. 

 

O Concello de Vilalba contaba en 2016 (IGE) con 14.487 habitantes, dos cales, o 

28,5% tiñan máis de 65 anos, sendo o índice de avellentamento dun 215,09/1000. 

Os indicadores demográficos sitúannos nun escenario de descenso de poboación, 

cunha taxa de natalidade de 6,27, fronte a unha taxa de mortalidade do 15,53, sen 

que os movementos migratorios compensen o saldo vexetativo negativo. Deste 

xeito, a poboación de Vilalba reduciuse en 1.623 efectivos dende os 16.110 

habitantes en 1991 até hoxe.  

Malia a forma regresiva da pirámide de poboación vilalbesa, o municipio ten 

poucos recursos públicos en materia de atención ás persoas maiores. 

Vilalba conta cunha residencia de maiores privada (Fundación Hospital Asilo de 

Vilalba) con 24 prazas financiadas. As prazas dispoñibles en dita residencia non 

son suficientes para atender as necesidades das persoas maiores de Vilalba que 

precisen un recurso residencial, nin para acoller a demanda futura. 

Dende o inicio do curso 2016/2017 atópase pechado o Centro de Educación 

Primaria Castelao, na parroquia de Belesar, a uns 9,5 km de distancia do núcleo 

de Vilalba. Dito centro, un edificio dependente da Consellería de Educación, 

73792



 
 

 

 

baleiro e en desuso, conta con planta baixa e primeiro andar, ademais de con 

espazos anexos. 

Vista a falta de prazas residenciais públicas para persoas maiores no Concello de 

Vilalba e comarca, e vista a existencia dunha infraestrutura pública que podería 

axeitarse, coas debidas reformas, a un centro residencial para as persoas maiores, 

En Marea preguntámonos se a Xunta contemplou esta posibilidade.  

Dispor dun centro residencial para atención á terceira idade en Vilalba, na 

parroquia de Belesar, permitiría dispor deste recurso de proximidade para as 

persoas maiores do Concello de Vilalba que o precisen e contribuiría a revitalizar 

unha zona rural, logo do peche do seu colexio público. 

Por outra parte, en 2002 asinouse un convenio de colaboración entre o Concello 

de Vilalba e a Consellería de Asuntos Sociais para a posta en marcha dun Centro 

de Día en Vilalba. No mes de novembro de dito ano o Pleno vilalbés aprobou a 

ratificación dun contrato entre o Concello e a Fundación Hospital Asilo de 

Vilalba para que o centro de día se construíse nas proximidades do asilo e para a 

adxudicación da xestión do centro a dita Fundación. 

Non foi ata 2005 cando se desenvolveu a primeira fase da infraestrutura e en 

2007 a Vicepresidencia da Igualdade de do Benestar, da Xunta de Galiza, asumiu 

o remate dos traballos, mentres que a Fundación Hospital Asilo realizou o 

equipamento do centro de día. 

En 2007 o Centro de Día estaba rematado e equipado para entrar en servizo, 

faltando só a cesión da xestión por parte do Concello á Fundación, coa intención 

de, unha vez publicado o Decreto de creación da Rede Galega de Centros de Día 

para a Atención Social, pedir a incorporación do centro de Vilalba á mesma. 
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Finalmente, tras unha permuta de terreos, o centro é propiedade da Fundación 

Asilo e non foi até 2017 cando se abre o prazo para acceder ás prazas deste 

centro, que funcionará finalmente como “unidade terapéutica” de atención diúrna 

a persoas con Alzheimer, a pesares das promesas de apertura para o ano 2016.  

O centro será privado, con prazas concertadas, financiadas por Xunta e Concello. 

O 24 de agosto de 2017 publícase no DOG a convocatoria da “contratación, por 

procedemento aberto, da xestión de servizos públicos, na modalidade de 

concerto, para a reserva e ocupación de prazas de atención diúrna terapéutica 

para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas no 

concello de Vilalba”. 

A inexistencia do recurso de Centro de Día no Concello de Vilalba provoca que 

persoas usuarias deste servizo se teñan que desprazar a outros concellos. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

 

1. Considera a Xunta necesaria a creación dunha residencia pública de atención 

ás persoas maiores en Vilalba? 

2. Vai a Xunta utilizar as instalacións do CEP Castelao de Belesar para a 

dotación dunha residencia pública para persoas maiores no Concello de Vilalba? 

3. Ten previsto a Xunta algún tipo de uso para as instalacións do CEP Castelao, 

en Belesar? 

4. Ten previsto a Xunta a creación de prazas públicas de Centro de Día no 

Concello de Vilalba? 
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Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

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 8ª, relativa a coñecer do beneficio 

obtido polo Goberno galego coa decisión de inscribir os buques do Servizo de 

Gardacostas de Galicia no Rexistro Especial de Canarias. 

 

O Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras, con sede nas Illas 

Canarias di ter por obxecto posibilitar a competencia das  empresas nabeiras  españolas, 

para isto adopta unha serie de medidas, homologábeis aos de outros estados europeos. E 

aínda que nun principio estaba destinado a buques mercantes, non tivo reparo en 

ampliar a súa inscrición aos organismos públicos ou Administracións públicas que 

cumpran determinados requisitos, ou empresas navieiras que sexan arrendatarias ou que 

teñan contrato de xestión.  

Este é o caso da empresa que xestiona os medios mariños da Xunta de Galicia, 

que non é outro que o Servizo de Gardacostas de Galiza. Este conta cunha serie de 

embarcacións que na actualidade son xestionados a través dun contrato de xestión coa 

empresa Remolcanosa. Nun modelo onde os medios son públicos e a  empresa realiza a 

prestación de dotalos de persoal, requisitos administrativos, mantemento, reparación, 

etc. De xeito que a empresa cubre  as dotacións (42 tripulantes), realizar labores de 

mantemento, actualización de permisos, certificados, etc, e reparacións cando fose 

preciso. Tendo os medios a punto e disposición das necesidades da administración. 
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Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral na Comisión 8ª:  

-Cales son as razóns de que se procederá a inscribir as embarcacións adscritas a 

Gardacostas de Galicia no denominado Rexistro Especial de Canarias? 

-Quen realizou este rexistro a administración galega ou a empresa que xestiona 

os buques (Remolcanosa)? 

-Que melloras supuxo este rexistro para a Xunta de Galicia? E para a empresa? 

-Sabe cales son os requisitos esixidos para o persoal embarcado?  

-Comproba a Xunta de Galicia que os contratados cumpren os criterios 

establecidos no prego de condicións do contrato? Cantos deben ter nacionalidade 

europea? Considera razoábel este tipo de normativas para unha administración pública? 

-Que especialización é a de mariñeiro-maquinas, mariñeiro-mergullador, 

mariñeiro-maquinista-mergullador, caldeireiro-electricista? Que requisitos se deben 

esixir para conseguir persoal tan altamente especializado? Cal foi a tripulación mínima 

esixible de cada embarcación para poder inscribirse en dito rexistro? Fíxose algunha 

homologación para adecuar o persoal as especiais características dos postos? Cales? 

-No imposto sobre a renda das persoas física os tripulantes terán a consideración 

de renda  exenta ao 50% nos rendementos do traballo. Como lles afecta isto aos 

traballadores de cara a súa xubilación?  

-No relativo ao Imposto de Sociedades, as mesmas  terán unha bonificación do 

90% na porción das cotas, considera razoábel que unha empresa como Remolcanosa 

que leva ingresado máis de 50 millóns de euros pola prestación dun servizo de xestión 
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dos medios marítimos da Xunta de Galicia, que non pague aquí os seus impostos e 

cando paga estes son  nunhas cantidades absolutamente ridículas?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral na Comisión 7ª. 

 

As especies exóticas son vexetais, animais, fungos e microorganismos que son 

transportados salvando obstáculos ecolóxicos e que se establecen en zonas situadas fóra 

da súa área de distribución natural. Algunhas poden resultar invasoras, (como sucede 

coa Vespa Velutina), e difúndense rapidamente polo medio natural desprazando 

especies autóctonas competidoras. 

O nivel de expansión acadado este ano 2017 e a presión que está a exercer sobre 

o equilibrio natural e medioambiental superan con creces tódalas predicións.  

Somos conscientes de que aínda segue en período de expansión e adaptación ós 

diferentes microclimas e espazos naturais do territorio galego. A desaparición ou a 

acusada redución nas poboacións de polinizadores que depreda a Vespa Velutina, 

mesmo a diminución de moscas e outros insectos van dándono-la medida do perigo que 

supón para o equilibrio medioambiental e para as producións agrícolas que serven de 

base  na nosa alimentación. 

A medida que pasa o tempo, o tártago de patas amarelas continúa coa súa 

expansión xeográfica e coa súa intensificación poboacional e presión sobre o medio e a 

Consellería non toma a iniciativa claramente para atalla-lo problema. Parece que cun 

73800



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

...”temos de aprender a convivir con ela”… resume as medidas que está disposta a 

tomar. 

Desde a Plataforma STOP—VELUTINA–GALICIA trasládansenos unha serie 

de inquedanzas e propostas de medidas que facemos nosas polo acaídas e polo que de 

coñecemento do problema amosan. 

Soamente desde a sensibilización e participación de toda a cidadanía  imos ser 

quen de darlle traza a esta ameaza. 

O combate principal sitúase na primavera, no trampeo masivo  feito no 

momento idóneo. Masivo e intensivo en todo o territorio. Idóneo porque vai se-lo 

capricho meteorolóxico quen marque o momento apropiado para facelo. 

Debería ser feito polas consellerías competentes na materia e consistiría na 

entrega dunhas 50.000 trampas cos seus atraíntes e non só ós apicultores, incluiría 

tamén  ós concellos e ós colexios. Esta nova distribución é fundamental para que o 

trampeo sexa masivo e efectivo. 

Este trampeo require un seguimento que obriga como mínimo a unhas seis 

visitas a cada unha das trampas ó longo do ano, unha de colocación e cinco de 

reposición, levando un control de resultados e de cada unha das accións efectuadas. 

A segunda medida precisa na loita contra esta especie invasora parte do 

coñecemento da especie, o seu comportamento neste noso territorio e as súas 

debilidades para podermos chegar a métodos de loita biolóxica, a única que nos pode 

garantir o éxito sen danos ambientais. 
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Para este labor vai ser necesario unifica-la actividade investigadora e financiala. 

As investigacións provenientes de organismos públicos contan coa avantaxe que supón 

a ausencia de lucro económico como obxectivo, o cal é en si unha garantía. 

O goberno galego por medio das consellerías implicadas na xestión desta 

invasión ten o deber de poñe-los medios necesarios para dete-lo avance deste tártago na 

consciencia que só son medibles a longo prazo. Esta actividade investigadora é 

fundamental se queremos establecer un plan de loita estable aplicable a longo prazo. 

 

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

Comisión 7ª: 

-Vai financiar a Xunta de Galicia unha campaña preventiva de loita contra a 

Vespa Velutina consistente nun trampeo masivo de Primavera? 

-Cal vai se-la implicación da Consellería de Medio Ambiente e da de Medio 

Rural? 

-Ten previsto a Consellería de Medio Ambiente asinar algún convenio de 

investigación máis sobre a Vespa Velutina coas Universidades de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 
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Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 11:17:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 11:18:01 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 11:18:03 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral na Comisión 7ª. 

 

Aínda estando á espera das novas que se nos deben polo respecto debido á 

democracia en xeral e a esta Comisión en particular, imos face-las cousas coa mesura 

debida cunha somera exposición de motivos. 

A estas alturas e rematada xa a campaña da pataca en todo o País, existe un 

hermetismo en torno ó tema que fai sospeitar que as cousas non lle foron ben á 

Consellería. O silencio por veces é froito da prudencia, mais por veces agocha 

covardías. 

Nin os concellos afectados pola praga e con restricións manifestas, nin a 

Comisión 7ª existindo un acordo unánime demandando información puntual, nin as 

organizacións agrarias, nin os medios de comunicación, nin, por suposto, a cidadanía... 

Ningún deles ten/temos información a respecto de: 

-Número de afectados directamente, produtores para comerciar e produtores 

para autoconsumo. 

-Medidas de control sobre a circulación polo territorio galego do tubérculo e 

incidencias se as houbo. 
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-Número de denuncias, accións punitivas e incidencias a respecto do 

incumprimento da corentena nos concellos afectados e no territorio que conforma a 

franxa de seguridade. 

-Cantidade de tubérculo afectado pola praga ou sospeitoso de afectación 

destruído. 

-Condicións en que se realizou a retirada e destrución deste tubérculo afectado e 

anomalías rexistradas nestes procesos. 

-Estado das investigacións, se as hai, arredor da praga e medidas fitosanitarias 

posibles. 

-Medidas, se as hai, no tocante á muda de usos e costumes na plantación e 

demais labores de cultivo que poidan axudar na contención e posible erradicación do 

problema. 

-Axudas ós afectados, número de solicitudes, axudas concedidas, cuantías. 

-Se houbo axudas directas, lucro cesante en autoconsumo. 

 

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

comisión: 

-Cal é o número de afectados directamente, produtores para comerciar e 

produtores para autoconsumo? 

-Que medidas de control se tomaron no tocante á circulación polo territorio 

galego do tubérculo e incidencias se as houbo? 
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-Número de denuncias, accións punitivas e incidencias a respecto do 

incumprimento da corentena nos concellos afectados e no territorio que conforma a 

franxa de seguridade? 

-Que cantidade de tubérculo afectado pola praga ou sospeitoso de afectación foi 

destruído? 

-En que condicións se realizou a retirada e destrución do tubérculo afectado e 

anomalías rexistradas nestes procesos? 

-En que estado están as investigacións, se as hai, arredor da praga e medidas 

fitosanitarias posibles? 

-Que medidas, se as hai, no tocante á muda de usos e costumes na plantación e 

demais labores de cultivo que poidan axudar na contención e posible erradicación do 

problema se recomendan á poboación? 

-Que axudas se puxeron en marcha para os afectados, número de solicitudes, 

axudas concedidas, cuantías? 

-Houbo axudas directas, lucro cesante en autoconsumo? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 11:24:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:24:22 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 11:24:24 
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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 na Comisión 7ª. 

 

En xuño de 2016 a Xunta anunciou a posta en marcha dun Plan de acción 

global contra os danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros, nun suposto 

plan que xira en torno a catro eixos: accidentes de tráfico, danos a cultivos, xestión 

cinexética e educación e formación. Pasado máis dun ano, non se fixo público nin as 

liñas estratéxicas de dito plan de acción nin un documento referente, nin se debateu, 

nin se coñece do alcance da súa execución, nin o destino global das diferentes 

partidas. 

Ao igual que no ano 2014, no que aprobaron a elaboración da redacción dun 

Plan de Xestión do Xabaril, realizado pola Universidade de Vigo, do cal se 

descoñece a existencia da súa aplicación e resultados e logros acadados, da súa 

vixencia, caducidade, grado de cumprimento, e previsións de actuacións por 

comarcas. Do único que se desprende de dito estudo simplemente foi amosar un 

mapa de accidentes na Galiza, máis sen ter aportado ningún dato sobre a situación e 

abundancia e diagnóstico da poboación da especie, e estratexias de actuación. 
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Entendemos que a xestión do xabaril debe superar o modelo, infrutuoso que 

supoñen miles de batidas que, ademais, poden estar redundando nun incremento do 

problema, así coma resultar eticamente reprobable e cuestionable e estar xerando un 

grave problema a outra fauna ameazada. Sobre todo aquelas que se conceden dentro 

de espazos naturais protexidos, ou coincidindo en lugares no que están presentes 

especies en perigo de extinción ou ameazadas, en particular durante a época de cría. 

Non é que nos opoñamos a autorización de batidas para controlar a súa 

poboación, pois entendemos que son necesarias, pero si no criterio empregado para 

autorizalas, sobre unha base pouco técnica pola que se permiten miles e miles de 

batidas, en calquera momento do ano, sen contar cun seguimento técnico nin cunha 

estratexia de actuación e planificación. Entendemos que as batidas deben ser unha 

parte dun todo que completaría a posta en marcha doutras múltiples actuacións que 

deberían estar contidas nunha estratexia de xestión e manexo. Non existe deseño de 

xestión, só un parche mediante miles de batidas que non serven para reducir nin 

arranxar esta problemática. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión 7ª: 

-Que ten feito ata o de agora a Xunta sobre o seu Plan de acción global 

contra os danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros? 

-Contempla este Plan de acción a posta en marcha dun plan de xestión e de 

manexo da especie que introduza medidas diferentes e complementarias ás batidas? 
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-Que se está aplicando do documento de Plan de Xestión do Xabaril que 

encargou a Xunta á Universidade de Vigo no ano 2014? 

-Que orzamentos ten destinado entre o período 2014-2017 a Xunta para por 

en marcha un Plan de Xestión do Xabaril? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 11:30:41 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:30:46 

 

73810



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 09/01/2018 11:30:48 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 11:30:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 11:30:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 11:30:52 

 

73811



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

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 7ª, relativa aos criterios desiguais do 

goberno galego para dotar aos concellos de motobombas para a extinción dos lumes.  

 

A loita contra o lume é unha das tarefas de maior responsabilidade e 

complicación na que teñen que colaborar todas as institucións galegas, especialmente a 

Xunta de Galiza pola súa capacidade económica e os concellos por seren o organismo 

máis achegado á cidadanía e mellor coñecedor do seu propio territorio así como 

responsábel dunha parte importante do dispositivo de prevención e extinción.  

Durante o verán de 2017, despois de terse aprobado o Pladiga e xa en pleno 

período de máximo risco de incendio a consellería de Medio Rural desenvolveu a 

entrega de diferentes motobombas a concellos galegos. Por exemplo, segundo nota de 

prensa oficial publicada na web da Consellaría, o pasado 27 de xullo de 2017 fíxose 

entrega de sete motobombas ás alcaldías dos concellos de Santa Comba, As Nogais, 

Mondoñedo, Silleda, Dozón, Cerdedo-Cotobade e A Lama. Así mesmo, na propia 

información recóllese que non son as únicas motobombas e que se faría unha nova 

entrega nos concellos de Pastoriza, Melón, Oia, Coles, Portas, Triacastela e Porqueira, 

unha entrega que a data 1 de agosto, ecuador do verán, non se tiña efectuado.  
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Se ben os concellos galegos teñen a responsabilidade de exercer as súas 

competencias en materia de prevención e extinción de incendios, é fundamental que 

para facelo teñan dispoñíbeis os medios adecuados, para o que a Xunta debe dotalos en 

aras das súas responsabilidades legais e máis aínda tendo en conta as limitacións 

orzamentarias e de gasto que teñen as entidades locais. Por iso, resulta sorprendente que 

por terceiro ano consecutivo a Consellería de Medio Rural continúe negando ao 

concello da Rúa a cesión dunha motobomba para a loita contra os incendios malia o 

concello ter solicitado reiteradamente a continuidade do convenio de motobomba que se 

estendera nos últimos 17 anos.  

O concello da Rúa pertence ao distrito Forestal XIII de Valdeorras. Trives, en 

concreto á demarcación de Valdeorras 1 que abrangue tamén os concellos do Barco de 

Valdeorras, O Bolo, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. Un abano 

xeográfico amplo e complexo no que cómpre lembrar que a situación da Rúa é 

fundamental para a loita contra os lumes, especialmente nun ano de falta de choivas e 

restricións por seca. Polo tanto, é imprescindíbel poñer a disposición todos os medios 

posíbeis por responsabilidade co medio e coas persoas da comarca valdeorresa. Polo 

tanto, a Xunta de Galiza debe corrixir de inmediato esta situación para non continuar 

incorrendo nunha clara discriminación do concello da Rúa e contradicir os obxectivos 

que a propia institución marca. Sobre o papel, o obxectivo xeral do PLADIGA é 

“reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos 

lumes forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro dos recursos dispoñibles” 

pero polo visto eses recursos non son unha posibilidade para o concello mencionado.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta na comisión 7ª: 
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-Considera o goberno galego que cumpre cos seus propios obxectivos nas 

actuacións levadas a cabo para a dotación de recursos do distrito XIII? 

-Cales son as razóns do goberno galego para discriminar o concello da Rúa no 

reparto de medios para a loita contra o lume?  

-Por que, malia ser un concello pertencente a un dos distritos con máis risco de 

incendio, o goberno galego non leva a cabo as actuacións precisas para reforzalo cunha 

motobomba? 

-Considera o goberno galego que non é prioritario que o segundo concello máis 

poboado do distrito XIII dispoña dunha motobomba de reforzo? 

-Cales foron as motivacións para que o goberno galego inicialmente aducira que 

non habería vehículos motobomba para os concellos e que despois non se estenderan a 

aqueles que os demandaban? 

-Que medidas vai adoptar o goberno galego para corrixir esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 
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Ana Belén Pontón Mondelo  

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

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, 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. 

 

Os incendios que houbo en Galicia ata 2006 tiñan unha velocidade media de 

propagación duns 10mts./minuto, nunha hora avanzaban unha media de 600metros. Un 

medio de extinción normal, tanto helicóptero como terrestre, é capaz de conter e domear 

este tipo de incendio.  

A velocidade do lume acaecido recentemente en Verín acadaba os 

28mts./minuto, polo que estaba 18mts./minuto por riba do controlable por unha brigada 

normal e con medios normais. Era un lume fóra da capacidade de extinción. 

Tratábase dun lume de nova xeración, de interface pero cunha velocidade de 

propagación moi rápida. Ameazou vivendas e a piques estivo de poñer en risco varias 

vidas humanas. 

O principal problema dos lumes de interface é que os medios de extinción no 

lugar de volcar tódolos efectivos humanos e materiais na extinción do lume no monte 

teñen que adica-los seus esforzos a protexer vidas e vivendas co cal vense desbordados. 
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Isto é a consecuencia de que as plantacións e masas de combustible a xeito de 

matogueira debido en gran medida ó abandono están a rentes das vivendas e vías de 

comunicación sen gardaren as distancias mínimas esixidas. 

Avalan esta aseveración as controvertidas e inexplicables declaracións feitas 

polo sr. Director xeral de montes esta primavera cando bota a culpa dos incendios a que 

non se cumpre a lei. 

 

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

comisión: 

-Sabendo que a propagación dos lumes e que a ameaza ós núcleos habitados 

depende en boa medida da non observación das franxas de protección e das distancias 

mínimas establecidas ás vías de comunicación, cal é a razón pola que o goberno galego 

non realiza campañas de concienciación entre a poboación propietaria de parcelas de 

monte? 

-Por que non existe ningún plan nin medida que tome conta realmente do 

incumprimento das franxas de protección e distancias a vías públicas por parte dos 

propietarios de parcelas de monte e subsidiariamente dos concellos, sabendo os 

primeiros da relaxación existente e ambos da escaseza de medios que moitos concellos 

teñen? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 11:37:49 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:37:53 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 11:37:56 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 11:37:58 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 11:37:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 11:38:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, 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. 

 

Imos partir da premisa de que tódolos lumes non son apagables. Ata os anos 

noventa e pouco, a maioría dos lumes, aínda tendo complicacións diversas, eran 

controlables, debido a catro razóns fundamentais: 

1-- Non era necesario protexe-los núcleos de poboación porque xa estaban 

protexidos pola actividade agrícola, polo tanto a actividade do Spdcif era máis ofensiva 

ca defensiva. 

2-- As masas forestais non tiñan o volume actual, hoxe, debido ó abandono do 

rural, a carga de combustible é moi superior á dos anos noventa. 

3-- cambio climático, con temperaturas máis altas e humidades relativas máis 

baixas e unha secas continuadas e cada vez máis frecuentes olas de calor. 

As diferentes procedencias, formación, condicións laborais e salarios, e sobre 

todo a precariedade laboral de moitos deles conforman un dispositivo dificilmente 

comprensible e con fortes debilidades á hora de cumpri-la súa función. 

O servizo que cobre as emerxencias debe basearse en dous eixos fundamentais: 

profesionalización e formación. 
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En Galicia temos un sistema atomizado con múltiples organismos que se adican 

á prevención e extinción. Isto resta notablemente, ó noso entender, eficacia na actuación 

nos lumes forestais e moito máis coa nova tipoloxía de incendios á que nos enfrontamos 

na actualidade xa que se comportan de maneira completamente diferente á afrontada ate 

o día de hoxe. 

Non se entende que nestes momentos teñamos con dedicación prioritaria ós 

lumes forestais: GES, brigadas do SPDCIF, brigadas municipais, brigadas privadas, 

SEAGA, UME... E cando un director de incendio ten que se enfrontar cun lume serio, 

que fai con estes efectivos sen homologación? 

A atomización e heteroxeneidade do Servizo de extinción de incendios, baixo a 

responsabilidade da Xunta de Galicia, coa continua perda de peso neste do Spdcif afecta 

gravemente a eficacia deste. 

Demasiados chiringuitos pagados con cartos públicos e cunha formación escasa. 

A eficacia diminúe por dous factores, por atomización do dispositivo, (estase 

metendo no monte xente pouco preparada) e porque os dispositivos da Xunta de Galicia 

non están sendo adaptados ó novo tipo de lumes. 

Os medios de extinción de incendios da Xunta de Galicia non están ó día. No 

BOE, o real decreto 624/2013 indica que formación específica deben te-las brigadas 

forestais. No 2015, o 7 de agosto remite a CIG un escrito á Secretaría técnica de Medio 

Rural onde se lle indica a existencia deste decreto de regulación de formación e de 

capacitación profesional de obrigado cumprimento que deben aplicar a tódolos 

dispositivos para que teñan clara a forma de actuar en calquera tipo de continxencias. 

Porque tanto teñen que defender unha casa coma un depósito de propano coma unha 

residencia de vellos polo que é preciso ter formación específica e non autoformación. 

Isto non se pode deixar á improvisación. Todo dispositivo que traballe nunha 
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emerxencia debe ter esa formación: brigadas municipais, seaga, persoal privado 

contratado...  

Aínda no caso que a súa teimosía os leve a continuar cun dispositivo caótico e 

dispar como teñen, deben telo ben formado e homologada a súa formación. 

Sendo realistas, cando as brigadas dos concellos están medianamente preparadas 

para interviren cun mínimo de eficiencia acabouse a temporada e para o ano deus dirá. 

Unha brigada municipal ten a calidade operativa do salario que cobra e do tempo de 

contrato que ten. 

A realidade é que non existe ningún protocolo conxunto en canto a preparación 

e formación.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión: 

¿Cal é a razón pola que non se cumpre coa lexislación vixente en materia de 

formación do servizo de emerxencias, prevención e extinción de lumes? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 11:40:48 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:40:53 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 11:40:55 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 11:40:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 11:40:57 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 11:40:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araújo, Davide Rodríguez Estévez, Anxéles Cuña Bóveda e 

Luís Villares Naveira, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª.  

 

 

A xestión realizada polo Concello e a empresa concesionaria do Matadoiro 

municipal de Ourense é opaca e presenta numerosas incongruencias en termos de 

control do gando sacrificado. 

 

Para comprobar a veracidade dos partes entregados ao concello pola xerencia do 

Matadoiro é necesario coñecer os datos oficias de control sanitario realizados 

polos funcionarios da Xunta de Galicia, datos que a día de hoxe son 

descoñecidos por parte da corporación municipal de Ourense, a pesar de ser 

requiridos en diversas ocasións tanto nas comisións municipais, como mediante a 

presentación da oportuna queixa á Valedora do Pobo. 

 

É tan elevado o nivel de ocultación que, con data 16 de Agosto de 2016, a 

Xefatura territorial da Consellería de Sanidade de Ourense nega esta 

documentación a membros da corporación Ourensá expresando, ademais, que 

deben acudir ao Xulgado do Social para que se atenda a súa petición, Xulgado 

que nada ten a ver coas competencias sobre as que solicitan información.  

 

Para que o conxunto da oposición, tanto municipal como parlamentaria, poida 

exercer o deber de control, que lle vén recoñecido pola Constitución e o Estatuto 

de Autonomía, é necesario que o acceso á información sexa total e se garanta a 

transparencia e veracidade.  
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Por todo isto, En Marea formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Comisión: 

- Cales son os datos recollidos no listado/resumo mensual do libro de 

control sanitario de sacrificio de gando que asina o servizo veterinario 

oficial referidos aos anos 2014, 2015 e 2016  así como os que se refiren ao 

que vai de 2017?  

Santiago de Compostela,  9 de xaneiro de 2018. 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Davide Rodríguez Estévez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luís Villares Naveira 

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

    

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 09/01/2018 12:29:02 

 

David Rodríguez Estévez na data 09/01/2018 12:29:13 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 09/01/2018 12:29:22 

 

Luis Villares Naveira na data 09/01/2018 12:29:32 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos Enrique López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, 
Daniel Vega Pérez, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Marián García Míguez e 
Marta Rodríguez Arias, 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 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
Ao longo dos últimos anos as distintas institucións veñen insistindo na importancia da 
cogobernanza para mellorar o proceso de toma de decisións. De feito, nas institucións 
comunitarias pero, en xeral, no conxunto das administracións europeas, entenden que 
a cogobernanza é unha ferramenta moi útil para mellorar a dinámica democrática, 
implicar máis aos cidadáns na definición de políticas e lexislación e que estas gañen en 
eficacia.  
 
A pesca, o marisqueo, a acuicultura, non deben ser sectores alleos a este obxectivo e 
de feito a propia Consellería do Mar, no exercicio da súa acción executiva, insiste na 
importancia de dar máis protagonismo ao sector na actualización do armazón 
administrativo e normativo marítimo-pesqueiro, co obxectivo de que a cogobernanza 
sexa unha realidade.  
 
Así por exemplo observamos como a Xunta dá máis participación aos representantes 
directos dos profesionais do mar a través do Consello Galego de Pesca, cuxo papel 
está a verse reforzado, desde o punto de vista consultivo pero tamén como canle a 
través da cal desenvolver a participación e defensa dos intereses do sector pesqueiro. 
O mesmo sentido ten o papel preponderante que se lles dá ás confrarías de 
pescadores e as súas federacións.  
 
Xa sexa na administración máis próxima ao cidadán, como naquela que ten o lugar de 
decisión máis lonxe, introducir mecanismos de cogobernanza garanten unha mellor 
adecuación da labor lexislativa e executiva coa vontade maioritaria do sector. Algo 
especialmente necesario en ámbitos como o marítimo-pesqueiro onde as decisións 
deben procurar sempre buscar unha sostibilidade equilibrada nos eidos ambientais, 
económicos e sociais.  
 
Para acadar esta sostibilidade, unha dos procedementos de maior éxito e fundamental 
será, precisamente, o traballo conxunto do sector, dos científicos e das 
administracións, para mellorar a precisión dos informes científicos e afianzar unha 
política auténtica e máis acertada.  
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En relación con este asunto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan a 
seguintes Preguntas Orais en Comisión:  
 
1.- Que iniciativas ten previsto desenvolver a Consellería do Mar para avanzar en 
procedementos de cogobernanza e conseguir maior implicación do sector no proceso 
de toma de decisións no ámbito marítimo-pesqueiro?  
 
2.- Que xestión ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia diante doutras 
administracións para defender os mecanismos de cogobernanza tanto a nivel estatal 
como comunitario?  
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 12:28:26 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 12:28:38 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 12:28:47 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 12:29:02 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 12:29:16 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 12:29:48 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 12:30:01 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 12:30:12 
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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 a desaparición das canles privadas de TDT de 

carácter autonómico vinculadas ás licenzas concedidas e prorrogadas pola Xunta de 

Galiza.  

 

A canle Voz Televisión cesou as súas emisións o 1 de xaneiro de 2018 o que 

supuxo a desaparición das dúas canles privadas de TDT de carácter autonómico que 

foran concedidas pola Xunta de Galiza, toda vez que Popular TV pechou en 2013.  

Estas dúas licenzas, concedidas polo Goberno de Manuel Fraga (PP) en 2005 

foron prorrogadas en dúas ocasións pola Xunta de Galiza aproveitando a Lei de 

Medidas fiscais e administrativas dos Orzamentos de 2014 e 2017. Prórrogas que se 

concederon malia os evidentes incumprimentos por parte das entidades que as xestionan 

das condicións de mantemento das licenzas.  

Tan evidentes foron e son os incumprimentos como que Popular TV deixou de 

emitir, despois de despedir o cadro de persoal, en xullo de 2013, un ano antes de que lle 

fose prorrogada a licenza. Agora, co peche de Voz Televisión, a pregunta volve ser a 

mesma, que acontecerá con estas licenzas de TDT toda vez que foron prorrogadas até 

2021.  
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 Alén disto, desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza advertiron ao 

fío do cesamento das emisións de Voz Televisión, que boa parte das licenzas de emisión 

local ou comarcal non están tampouco a emitir.  

Desde o BNG lembramos que é responsabilidade da Xunta de Galiza garantir 

que se cumpran as condicións que rexen as concesións das frecuencias de radio e 

televisión debendo ser revisadas periodicamente por se non se estivesen a cumprir, 

adoptando as medidas necesarias en caso de incumprimento.  

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

- Como valora a Xunta de Galiza a desaparición das dúas canles de TDT 

privadas de carácter autonómico que existían até o de agora na Galiza? 

- Despois do peche de Popular TV en 2013 e do cesamento das emisións de Voz 

Televisión en 2018, que medidas prevé adoptar o Goberno galego en relación coas 

licenzas que posúen estas dúas entidades? 

- Cre a Xunta de Galiza que a non emisión de contidos supón un incumprimento 

das condicións que rexen as concesións das frecuencias de radio e televisión? De ser así, 

cal será o futuro das devanditas licenzas? 

- Cal é a situación na que se atopan as licenzas locais e/ou comarcais 

adxudicadas? 

- Desenvolve algún seguimento o Goberno galego para comprobar o 

cumprimento das condicións das concesións? 
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- Cal cre a Xunta que será o futuro da TDT na Galiza tendo en conta a situación 

actual? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 12:33:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 12:33:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 12:33:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 12:33:12 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 12:33:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 12:33:15 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos Enrique López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, 
Daniel Vega Pérez, Diego Calvo Pouso,  Soraya Salorio Porral, Marián García Míguez 
e Marta Rodríguez Arias, 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 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
Unha das liñas prioritarias ás que dar continuidade para a nova lexislatura que acaba 
de comezar é seguir avanzando nos traballos de recuperación e mellora dos hábitats 
mariños. Así o ten indicado o propio presidente da Xunta e corroborado a través de 
múltiples intervencións desde a Consellería do Mar.  
 
O Goberno galego vén defendendo a importancia de realizar un importante esforzo 
investidor nesta tarefa convencidos de que contribuirá a mellorar a produtividade 
marisqueira e permitirá incorporar máis persoas á actividade.  
 
A maiores, estas tarefas de recuperación permiten o mantendo a biodiversidade e os 
ecosistemas costeiros e xeral contribúe a garantir as circunstancias ideas para permitir 
un aproveitamento sustentable dos recursos.  
 
Unha das características máis positivas, en opinión do Grupo Parlamentario Popular, é 
o feito de que a gran maioría dos proxectos de recuperación son propostas e 
executadas desde as propias confrarías ou entidades asociativas do sector pesqueiro, 
o que garante ademais a súa eficacia e sintonía coas necesidades dos profesionais.  
 
En relación con este asunto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as 
seguintes Preguntas Orais en Comisión:  
 
1.- Cal é o balance da superficie marisqueira rexenerada ata o momento?  
 
2.- Que valoración fai do desenvolvemento do Plan de rexeneración de zonas 
improdutivas?  
 
3.- Cantos proxectos financiou a Consellería do Mar neste ámbito en colaboración coas 
confrarías ou entidades asociativas do sector pesqueiro?  
 
4.- Que medidas teñen previsto executarse no futuro para acadar a recuperación da 
produtividade marisqueira en Galicia?  
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Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 12:41:00 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 12:41:15 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 12:41:40 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 12:41:53 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 12:42:12 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 12:42:23 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 12:42:32 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 12:43:11 
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 Á Mesa do Parlamento 
  
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e 
Daniel Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
O Regulamento da UE sobre política pesqueira común establece que os Estados 
Membros aplicarán criterios transparentes e obxectivos, incluídos os de carácter 
medioambiental, social e económico, á hora de asignar as posibilidades de pesca que 
teñan á súa disposición.  
 
A norma que aplica para a distribución das posibilidades de pesca no caladoiro 
nacional é a orde AAA/2534/2015, de 17 de novembro, pola que se establece un Plan 
de Xestión para os buques dos censos do Caladoiro Nacional do Cantábrico e 
Noroeste.  
 
Nela establécense os criterios que priman para a asignación das posibilidades de 
pesca, que son o de capturas históricas ou tamén historial de capturas xunto a outros 
criterios que atenden a circunstancias socio-económicas, a capacidades dos buques, 
etcétera.  
 
Ademais, nesta orde conviven diferentes formas de xestión desde a individual que se 
da no caso do arrastre ata a conxunta para artes menores.  
 
Tras dúas campañas na que a flota do Cantábrico e Noroeste se ten rexido por este 
novo plan de xestión.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan a seguinte 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
1.- Cal é a evolución por segmento de flota das descargas e vendas nos últimos anos 
no caladoiro nacional Cantábrico Noroeste?  
 
2.- Cal é a valoración, á vista dos resultados, do modelo establecido no Plan de Xestión 
do goberno central en vigor dende o ano 2015?  
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2.018  
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Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 13:02:13 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 13:04:11 
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María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 13:04:36 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 13:04:47 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 13:04:56 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 13:05:15 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 13:05:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, 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, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 1ª, relativa á inmediata necesidade de rectificación por 

parte do goberno central de permitir que o teléfono 016 deixe de ser empregado para a 

atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia machista e a súa contorna.  

 

O goberno central vén de facer público o prego de prescricións técnicas que 

deberá rexer a contratación do servizo 016 de información e asesoramento xurídico en 

materia de violencia de xénero, por procedemento aberto, con tramitación ordinaria do 

expediente. O artigo 18 da Lei 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra 

a violencia de xénero recolle o dereito á información como piar para poder desenvolver 

os demais dereitos que recolle a lei e como elemento fundamental para intervir e superar 

calquera situación de violencia. Neste sentido, desde setembro do ano 2007 o Estado 

español conta cun teléfono de atención gratuíto e que non deixa pegada na factura ao 

que se pode dirixir calquera vítima de violencia machista ou calquera persoa da súa 

contorna que poida precisar asesoramento de diferente índole. Máis aínda, co paso dos 

anos e coa súa presenza nos medios de comunicación, este teléfono ten acadado unha 

importante referencialidade e grao de coñecemento. Porén, con base ao número de 

chamadas consideradas pertinentes pola información estatística do goberno central, 

resulta obvio que aínda queda traballo por facer na súa socialización e na súa mellora 

como ferramenta.  
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Segundo datos do propio ministerio, no mes de novembro de 2017 este teléfono 

atendeu na Galiza 226 chamadas e ao longo de todo o ano 2016, o último con informe 

anual elaborado, chegou a atender un total de 4.033. Polo tanto, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que é un servizo que hai que mellorar e fomentar e 

vemos con preocupación as condicións descritas no prego para a nova contratación do 

servizo, que vén a engadirse ás queixas sobre o mesmo que puideron coñecerse durante 

os últimos anos. Atendendo ao prego de condicións obsérvase como se incluirán novos 

servizos (malia non incrementarse, doutra banda, o valor do servizo) para facilitar aos 

homes diversas orientacións, entre as que sorprende que se facilite o asesoramento legal 

en asuntos como a custodia. Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que 

estas cuestións desvirtúan o sentido para o que naceu o teléfono 016, dilúen o seu 

ámbito de actuación, deixa de priorizar ás mulleres e pode constituír un factor de 

desincentivación. En caso de haber necesidade desas novas funcións é preciso que as 

asuma un teléfono ou servizo diferente, polo que demandamos a urxente rectificación 

por parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade do Goberno Central e 

que a Xunta de Galiza actúe para evitar este paso atrás.  

 

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

Comisión 1ª: 

-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para impedir que o 

teléfono 016 deixe de ser empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de 

violencia machista e a súa contorna? 
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-Coñecía o goberno galego as intencións do goberno central? Que opinión lle 

merece? Foi consultada esta decisión coas comunidades autónomas? Cal foi a opinión 

de Galiza?  

-Considera que é pertinente que este teléfono atenda consultas xurídicas que 

nada teñen que ver coa violencia machista?  

-Considera o goberno galego que axuda a visibilizar a violencia contra as 

mulleres que se dilúan as funcións do servizo?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:10:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa as demoras tanto na 

avaliación como na concesión das prestacións as persoas en situación de 

dependencia. 

 

Coa entrada en vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención 

ás persoas en situación de dependencia, recoñecíase o dereito a que as persoas 

maiores o con discapacidade que non puideran valerse por si mesmas, serían 

atendidas polas administracións públicas, garantíndolle o acceso aos servizos sociais 

públicos e ás prestacións económicas axeitadas ás súas necesidades. 

A atención as persoas en situación de dependencia debería ser un tema de 

máxima prioridade para o Goberno galego. Atender ás persoas que solicitan que se 

lle recoñeza o dereito e a prestación que se derive do recoñecemento. Ten que ser 

unha prioridade rematar co “limbo da dependencia”, a eliminación das listas de 

espera. É preciso que toda persoa que solicita unha avaliación ou teña recoñecida 

unha prestación a reciba de xeito real e non teórico, sen demoras de meses ou 

incluso anos. 
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Mais a realidade é que a concreción dos dereitos recoñecidos na Lei non se 

están a facer nin en tempo nin en forma. Falta de orzamentos e de persoal 

suficientes, poucos medios, trámites burocráticos excesivos, colapsos en moitos dos 

servizos de xestión e atención... 

Isto está a xerar retrasos escandalosos na resolución dos expedientes, e como 

consecuencia no recoñecemento e concesión das prestacións ás que as persoas en 

situación de dependencia teñen dereito. 

A lexislación en vigor, establece 3 meses para facer valoración de grao de 

dependencia, dende a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para 

instrución e resolución do expediente, máis outros tres meses dende a resolución de 

grao e nivel para facer o PIA (Proposta Individual de Atención), é dicir asignación 

de recurso de atención. 

Está a ser sistemático o incumprimento dos prazos de resolución. 

Expedientes sen resolver incluso durante anos cando a lexislación establece o prazo 

de meses. Segundo a información da que dispón o BNG a Xunta de Galiza está a 

tardar en rexistrar as solicitudes de dependencia unha media de 3 meses, acelerando 

só emerxencias e crianzas de menos de 3 anos. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Cales son os tempos de agarda dende que entra por rexistro unha solicitude 

ata que efectivamente ten o recurso a persoa demandante?  
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-Que motiva o enorme retraso que viven miles de persoas en Galiza para 

desfrutar da prestación ou servizo que lle corresponde segundo a lei de dependencia? 

-Cal é o número de persoas que agardan para que se materialicen as axudas 

que teñen recoñecidas a través da Lei de Dependencia? 

-Coida que os recursos humanos destinados a este fin é suficiente? 

-Substitúese á totalidade do persoal nas súas ausencias, sexan por permisos, 

licenzas, vacacións, baixas...? Cal é o criterio para facelo? 

-Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para solucionar este 

problema? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:15:45 
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Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 13:15:56 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa á 

necesidade da construción dun centro de día no concello de Rianxo. 

 

Pese a que Galiza é un país con unha poboación cada vez máis 

envellecida, a falta de dispositivos e recursos para atender ás persoas en situación 

de dependencia é unha constante. 

É unha evidencia a necesidade de implementar recursos públicos que dean 

resposta ás necesidades tanto das moitas persoas maiores como das que están en 

situación de dependencia. 

Dentro dos recursos demandados ocupan un lugar moi importante os 

centros de día. Dispositivos pensados para dar respostas as necesidades destas 

persoas, mellorar a súa calidade de vida, desde a proximidade e permitindo que 

sigan vivindo no seu entorno familiar evitando o desarraigo e tamén facilitando a 

conciliación laboral e familiar. 
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Á atención a estas persoas debería ser unha prioridade por parte da Xunta 

de Galiza, mais lonxe diso a realidade é que son miles as que seguen a agardar 

por eses recursos. 

Entre estes está o concello de Rianxo, onde hai desde hai tempo a 

demanda de que o concello conte cun centro de día. @s veciñ@s levan meses 

loitando para que a súa demanda sexa atendida por parte da Xunta. Téñense 

organizado nunha plataforma para sumar esforzos, de tal xeito que levan 

recollido sinaturas, realizado concentracións, manifestacións, protestas e un 

peche ininterrompido desde o día 13 de xullo no salón de plenos do concello. 

O BNG leva tempo tamén demandando o centro de día para Rianxo. Son 

moitas as xestións e esforzos realizados polo Goberno municipal, que ten 

mostrado a súa vontade de acadar unha solución, a empezar pola posíbel 

ubicación, realizando a cesión de terreos ou a posibilidade de rehabilitación de 

algún edificio existente, e temos presentado iniciativas parlamentares a empezar 

pola inclusión de emendas en repetidas anualidades nos orzamentos da Xunta. 

A petición dun centro de día para Rianxo está máis que xustificada, este 

concello ten arredor de tres mil persoas con máis de 65 anos, e un número 

importante tanto dos que se desprazan a outros concellos para recibir atención 

como dos que están en situación de acudir a un centro destas características de 

existir no concello. 

A pesar de todo o exposto, a Xunta de Galiza está a mostrar unha total 

insensibilidade diante das demandas de veciñ@s e concello de construción dun 

centro de día. 
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Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

-Considera o Goberno galego que a dotación de centros de día públicos é 

suficiente para atender á poboación galega en situación de dependencia? 

-Non lle parece razoábel a petición dun centro de día por parte d@s 

veciñ@s de Rianxo, tendo en conta o alto número de persoas con máis de 65 

anos e o importante número que se desprazan a outros concellos para serán 

atendid@s? 

-Vai atender a Consellaría de Política Social as demandas que lle están a 

facer desde Rianxo? 

-Vai seguir mantendo a posición de insensibilidade c@s veciñ@s que 

levan pechad@s no concello desde o 13 de xullo? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:18:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 13:18:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:18:34 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:18:36 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:18:38 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 13:18:39 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada 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 5.ª. 

 

A asbestose é unha enfermidade do pulmón causada pola inhalación das fibras do 

amianto, os seus síntomas poden ser leves ou graves e non se presentan ata anos 

despois.  

Está considerada como unha enfermidade laboral, que neste país a 

Administración tardou en atacar por unha falta de normativa máis esixente en 

materia de saúde laboral, afectando a unha parte importante da clase traballadora 

que estaba en contacto con este material.   

En Galicia, a única unidade de tratamento especializada atópase no Complexo 

Hospitalario de Ferrol, aínda que se sospeita que en Vigo existen un número 

importante de persoas afectadas.  

Actualmente, a Unidade Específica de Asbestose do CHUF, esta manifestando 

unha serie de deficiencias no seu funcionamento que provocan unha gran 

preocupación nas persoas afectadas e tratadas en dita unidade.  

Os usuarios denuncian as seguintes deficiencias: 

- Aumento nas listas de espera para as revisións. Actualmente, a espera para 

a revisión está en dous anos e catro meses, cando o que se recomenda é a 

revisión anual para os casos máis leves. 

- Derivación de pacientes para a Atención primaria sen ningún informe de 

especialista e nalgúns casos sen comunicación ao propio paciente. 

- As probas necesarias non se están a facer no mesmo día como ocorría 

anteriormente. 
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En definitiva, denuncian a falta de cumprimento do protocolo acordado, 

situación agravada por un aumento de pacientes e polo tanto unha necesidade 

de aumento de persoal como así foi manifestado pola Xefa da Sección de 

Neumoloxia do Hospital. 

Ademais, existen pacientes con patoloxías producidas polo amianto que non 

residen na Área Sanitaria de Ferrol e que non poden ser atendidos por 

neumólogos da unidade específica, o que ten como resultado que os informes 

médicos non sexan os mesmos e polo tanto vese reducida a posibilidade de 

ser recoñecidos de forma obxectiva por unha unidade específica.  

Estas denuncias, foron comunicadas á Consellería de Sanidade por parte das 

diferentes Organización Sindicais e a Asociación Galega de Vítimas do 

Amianto. 

Con todo, a situación segue a ser a mesma e as deficiencias denunciadas non 

foron solucionadas.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas:  

- Que medidas vai a levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar 

as deficiencias denunciadas? 

 

- Cal é o protocolo que está a empregar a Consellería de Sanidade para 

derivar á Atención Primaria a persoas afectadas por esta enfermidade? 

 

- Que solución va a dar para o tratamento dás persoas con patoloxías 

producidas polo amianto que non residen na Área sanitaria de Ferrol? 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 
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  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:22:10 
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                                          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada 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 5ª. 

 

A falta de transparencia da Consellería de Sanidade en relación ás listas de espera 

do SERGAS supón unha situación habitual dende sempre. A negativa do 

Goberno a dar a coñecer o número de persoas existentes nas listas non 

estruturais, pon en evidencia o intento por agochar unha realidade consecuencia 

das políticas de recortes e privatizacións nos servizos públicos.   

O incremento de persoas nas listas de espera, vai inevitablemente ligado a un 

aumento de traslados a centros concertados/privados, derivando o orzamento 

público cara as empresas sanitarias do ámbito privado. Esta práctica provoca, que 

aquelas persoas que queren ser operadas nun hospital público, pasen a formar 

parte das listas non estruturais e polo tanto a perder o lugar que ocupaban nas 

listas estruturais no momento en que denegan ofrecemento de operarse na 

privada.  

Ademais, é necesario engadir a continuidade das nefastas políticas de persoal da 

Consellería de Sanidade, que non dan cobertura aos permisos de vacacións ou 

baixas de gran parte do persoal, así como a falta de ofertas públicas de emprego, 

en detrimento do servizo sanitario público. 

A situación descrita beneficia á sanidade privada, que este verán, a través da 

fundación IDIS que agrupa centros sanitarios privados, propoñían á Xunta de 

Galicia por medio da colaboración público-privada un plan de choque de listas 
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cero para 2018 e valorado en 88 millóns de euros que se desviarían de fondos 

públicos, descapitalizando o SERGAS en beneficio da sanidade privada. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Cando pensa o Goberno facer públicas as listas de espera non 

estruturais? 

2.ª) Cando pensa o Goberno cumprir o artigo 9 do Regulamento desta 

Cámara e dar a coñecer a deputadas e deputados que así o soliciten as 

listas de espera non estruturais? 

3.ª) Cal vai a  ser a política do Goberno para reducilas?  

4.ª) Ten pensado o Goberno seguir dándolle negocio á sanidade privada 

mentres efectúa recortes na pública?  

 

 Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:20:05 
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                                  Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión. 

 

No ano 2016 suicidáronse en Galicia un 7% máis de persoas que no ano 2015, o 

que supón unha taxa de 12,69 mortes por cada 100.000 habitantes, moi superior a 

media española de 7,76. Son datos alarmantes que, por desgraza, non están a 

recibir a atención que merecen por parte das institucións. Dende o ano 2008, o 

número de suicidios supera o de mortes en accidente de tráfico, chegando os 

últimos anos a duplicalo (en 2014 morreron en Galicia 181 persoas en accidente 

de tráfico e 371 a causa dos suicidios). Non obstante, as institucións galegas e do 

estado non desenvolveron medidas de concienciación e prevención para evitar os 

suicidios como si se fixo para acabar coas mortes na estrada. Como 

consecuencia, os suicidios continúan aumentando, chegando a constituír un 

gravísimo problema de saúde pública. 

 

O incremento dos suicidios é en gran medida un síntoma da dor inmensa que 

experimenta a sociedade con motivo da crise. Un suicidio non é nunca un asunto 

privado, senón que responde a cuestións estruturais que son, por definición, 

políticas. Así, durante os anos máis duros da crise, no período comprendido entre 

2007 e 2014, España foi vítima dun aumento dos suicidios do 20%, o que se 

traduce na tráxica morte de 3.910 persoas. Obsérvase, ademais, que un dos 

maiores incrementos prodúcese na franxa de idade que está ao redor dos 50 anos 

(un 38%) que coincide precisamente cun dos grupos de poboación máis 

castigados pola ausencia de emprego e a precariedade.  
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No caso de Galicia, o ano pasado atopamos a maior diferenza co resto do estado 

precisamente nos homes de mediana idade e, polo tanto, en idade de traballar e 

de formar parte activa da sociedade. Entre os 40 e os 49 anos a taxa de suicidios 

en Galicia foi de 15 persoas por cada 100.000 habitantes; se nos centramos só 

nos homes, que presentan unha maior mortaldade por suicidio que as mulleres, a 

cifra e de 25 por cada 100.000. No resto do estado, a taxa e de 10 persoas (15 

varóns) por cada 100.000. 

 

É inevitable preguntarse cantas desas mortes non se terían producido se se 

garantiran as condicións materiais mínimas para unha vida digna. 

 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes 

Preguntas: 

- Vai a Xunta de Galicia dotar dunha partida orzamentaria o Plan Galego de 

Prevención de Suicidios? 

- Vai dotar dito Plan do persoal necesario para que se poda desenvolver 

correctamente? 

- Como vai supervisar a implantación e execución do Plan? 

- Pensa a Xunta de Galicia levar a cabo un programa de formación dirixido 

ás e os profesionais da sanidade para o tratamento temperá de factores que 

inciden no suicidio? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández  

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

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:22:53 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada 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 5.ª. 

 

A Rede de Transporte Sanitario Urxente, xestionada polo 061, sufre na 

actualidade carencias importantes que afectan de xeito directo ao servizo 

prestado.  

Denuncian as e os profesionais que os recursos actuais son totalmente 

insuficientes, necesitando no caso do transporte terrestre novas ambulancias 

medicalizadas  e novas e de soporte vita básico nos seguintes lugares: 

-  UVIs: Salnés (Vilagarcía), Valdeorras (O Barco), Costa da Morte (Cee), 

Verín, Carballo e Monforte de Lemos.  

- Soporte Vita Básico: Pontevedra (12 horas), Porto do Son (24horas), Laxe 

(12h). 

Estas propostas fanse necesarias para cumprir coas ratios dadas pola 

Organización Mundial da Saúde, que en ningún caso deben ser solucionadas co 

remendo que supoñen as xa denunciadas en innumerables ocasións “ambulancias 

de apoio” nas que unicamente vai un TES condutor e non están dotadas do 

material necesario.  

Ademais da falta de ambulancias, tamén é necesario engadir a falta de persoal e a  

saturación existente na Central do teléfono 061 que seguramente se vexa 

agravada co traslado á nova sede da Estrada dados os fallos denunciados polo 

112 coa nova plataforma informática.  
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Esta falta de recursos vai unida a un aumento da precariedade nas condicións 

laborais do persoal con incumprimentos do convenio colectivo e incluso 

anuncios públicos por parte da Federación Galega de Empresarios de 

Ambulancias para a inaplicación do convenio colectivo. Unha mala praxe da que 

a Xunta de Galicia é totalmente cómplice, respecto aos concursos públicos que se 

adxudican a empresas que concorren con prezos bastante baixos que como se 

está comprobando, chegan a ser temerarios cando ao final non poden cumprir nin 

cos pregos de contratación nin co convenio colectivo do sector, afectando ao 

servizo prestado e aos dereitos laborais das e dos traballadores.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas: 

1.ª) Pensa a Xunta de Galicia que nestas condicións que denuncian 

usuarios/as e profesionais está a garantir un servizo de calidade e unhas 

condicións laborais dignas para as traballadoras e traballadores? 

2.ª) É coñecedora a Xunta de Galicia das demandas e problemas 

denunciados? 

3.ª) Que tipo de control se realiza por parte da Xunta de Galicia en 

relación á prestación do servizo por parte das empresas concesionarias? 

4.ª) Pensan dotar dos recursos necesarios o transporte sanitario de 

emerxencias? 

5.ª) Van a eliminar as ambulancias de apoio? 

6.ª) Van a constituír unha mesa de negociación para o traslado da Central 

de Coordinación de Urxencias Sanitarias á Estrada? 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

73857



 
 

 

 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:23:55 
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Á Mesa do Parlamento 
 

Xoaquín Fernández Leiceaga e Raúl Fernández Fernández, 
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A documentación orzamentaria presentada pola Xunta de Galicia para o 

ano 2018, contempla un cativo investimento para a conversión en 

autovía do actual VAP Brión – Noia por importe de 250.000 euros, 

figurando tal contía dentro dun investimento xeral para o que non se 

determina límite temporal algún, senón que se reflicte que se 

prolongaría máis alá do ano 2021, sen maior precisión.  

 

Ao parecer, a partida orzamentaria do ano 2018 dedicaríase para licitar 

en primeiro termo,  a redacción do proxecto construtivo para esta nova 

autovía autonómica. 

 

Existen varias cuestións que sería preciso clarificar ao respecto desta 

obra viaria, e que está a xerar preocupación entre a veciñanza desta área 

territorial. Así, entre outras cuestións, as que se refiren ao cadro de 

características construtivas, para que se realice cas máximas calidades 

técnicas. Por exemplo, as que afectan a como se pensa acometer a 

cuestión das inclinacións máximas, dado  que a actual estrada posúe 

pendentes/ramplas que superan en varios tramos o 7 %, e que superaría 

os valores máximos aplicables ou permitidos para a construción de 

autovías. 

 

Tampouco é coñecido en cantos tramos se acometería a súa realización 

e incluso se manifesta que os prazos concretos de execución estarían 

vinculados á execución doutra obra que se está a acometer, como é o 

desdobramento do corredor do Morrazo, sen que se dean a coñecer as 

razóns da subordinación a tal conexión. 

 

Por outra banda, o orzamento total previsto segundo a información 

orzamentaria facilitada, ascende a 15.250.000 €. Dado que as obras do 
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corredor se licitaron no ano 2007 e 2008 por un importe de 78.000.000 

€ (máis de cinco veces a contía agora prevista), parece un 

financiamento insuficiente e que debera ser complementado. 

 

Por todo o anterior formúlanse as seguintes preguntas ao respecto do 

desdobramento en autovía da estrada Brión – Noia: 

 

1ª) Que cronograma de actuación (fases, datas, modalidade de 

contratación,...) manexa a Xunta de Galicia para a realización efectiva 

desta autovía? 

2ª) Que características técnicas se establecerán e, concretamente,  cales 

serán os valores máximos previstos de inclinación da rasante en 

ramplas/pendentes? 

3ª) Ten previsto a súa realización (do proxecto e obra) por tramos e en 

tal caso, en cales e en que datas? 

4ª) Que volume de investimento ten previsto dedicar e en que 

anualidades concretas? 

5ª) Por que se vincula a realización desta obra á execución do 

desdobramento do Morrazo, a cal aínda nin foi adxudicada na súa 

totalidade? 

6 ª) Considera que no ano 2022 se poderá circular por esta nova 

autovía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

    Raúl Fernández Fernández 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/01/2018 13:27:06 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e 
Daniel Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
A normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o 
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de estratexias 
integradas, multisectoriais e baseadas en zonas.  
 
Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo Marítimo e da 
Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da dirección xeral de 
Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as actuacións conducentes á 
elaboración e aprobación destas estratexias a través dos Grupos de Acción Local do 
sector Pesqueiro (GALPs).  
 
Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de 
lucro compostas por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais 
públicos e privados dentro dunha zona. Na actualidade, xa se levan constituído en 
Galicia un total de sete grupos, sendo ademais Galicia a primeira comunidade 
autónoma do Estado en seleccionar grupos e estratexias.  
 
A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes e que 
permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar o emprego e a 
cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e acuícolas, fomentar o emprego 
feminino, diversificar as actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros 
sectores da economía marítima, etc.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
1- Cantos proxectos dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro se teñen 
apoiado durante a anualidade de 2.016?  
2- Cal foi o importe que se destinou para estes proxectos dos Grupos Acción Local do 
Sector Pesqueiro por parte da Xunta de Galicia?  
3- Cales son as accións adoptadas para este 2.017?  
4- Que valoración fai da evolución desta liña de traballo desde 2.009?  
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Santiago de Compostela,9  de xaneiro de 2.018 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada 

pertencentes ao 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 7ª. 

Os incendios forestais, que ano tras anos asolan o noso país, teñen custes 

inaceptables, vidas, vivendas, patrimonio forestal, biodiversidade, un conxunto 

de degradación e destrución do noso medio que precisan de accións eficaces e 

persistentes que eviten hipotecar o noso futuro e a nosa identidade. 

O pasado mes de outubro do ano 2017, o lume arrasou milleiros de hectáreas no 

noso país. 

Moitos destes lugares eran de pendente elevada, e vendo que tódalas previsións 

dicían que as escorrentías do inverno, lavarían cinza da ladeira. Foron moitas as 

organizacións e plataformas que deron conta de que se precisaba un labor de 

rexeneración e contención da cinza canto antes. 

O método do “Heomulching” ou acolchado con palla, está a facelo a Xunta a 

través do "millonario" contrato que ten coa empresa Inaer. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea formula as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1. Cal é o custe que tivo as distintas actuacións de acolchado con helicóptero nos 

montes queimados en Galiza no pasado ano por distritos? 

2. En que terreos queimados por distrito actuaron? 
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3. Cal foi o resultado do mesmo despois da aplicación desta práctica? 

Santiago de Compostela,  9 de xaneiro de 2018. 
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                                          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla 

Fernández, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta  a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª. 

 

Diferentes colectivos de traballadores e asociacións profesionais do ámbito das 

Emerxencias en Galicia, levan tempo denunciando as graves carencias na 

Xestión e organización diaria das Emerxencias. Denuncian a falta de 

actualización do mapa dos servizos de intervención, a arbitrariedade na cobertura 

xeográfica dos recursos, a existencia dun desequilibrio territorial na protección 

da cidadanía, así como a falta de verdadeiros criterios técnicos na mobilización 

de medios. Todas estas carencias provocan unha improvisación constante que 

aumenta as posibilidades de actuacións neglixentes. 

Neste sentido, o Comité do 112 é uns colectivos de traballadores que ten 

denunciando en reiteradas ocasións as conductas neglixentes por parte do 

Goberno na xestión do servizo de emerxencia, como así o fixo e o segue facendo 

en relación ao estado da plataforma informática que se atopa na nova sede da 

Estrada, a onde foron trasladados/as pese as discrepancias que xurdiron entre 

Xunta e traballadores, entre outras cousas polo mal funcionamento da 

plataforma, un mal funcionamento que a Xunta intentou agochar botándolle a 

culpa as traballadoras e traballadores pola folga indefinida na que se mantiveron 

ata xullo. Meses despois e coa plantilla traballando con normalidade, os fallos da 

plataforma seguen a producirse, con colas de chamadas que desbordan a central 

cando neste verán houbo menos emerxencias que anos pasados. 

Hai uns días, facíase pública a noticia da dimisión do Xerente Axencia Galega de 

Emerxencias (AXEGA), Juan José Muñoz, por supostos motivos persoais. O 
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certo é que a dimisión ten lugar días despois de que a Asemblea de 

Traballadoras/es da central de emerxencias 112 acordara por unanimidade 

nomear persoa non grata a Juan José Muñoz “pola hostilidade manifesta cara o 

cadro de persoal, polo seu papel protagonista no proceso privatizador, así como 

polas reiteradas neglixencias de protocolos sen sentido que revelaron graves 

carencias na asignación de recursos para dar resposta ás emerxencias, como os 

que se puxeron en evidencia no incendio da factoría de Fandicosta, na carpintaría 

de Cotobade ou no afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos.  

A situación descrita, é causa dun proceso privatizador e de desmantelamento da 

xestión pública das emerxencias, que ten como obxectivo principal o recorte nos 

servizos públicos. 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas: 

1.) Que opinión lle merece ao Goberno, que a nova plataforma informática da 

Central de Emerxencias da Estrada continúe dando fallos? 

2.) Que pensa facer o goberno para solucionar o problema dos fallos na 

plataforma?  

3.) Considera o Goberno que a dimisión do antigo xerente Juan José Muñoz, 

débese unicamente a motivos persoais que nada teñen que ver coas 

situacións vividas dende o traslado á Estrada así como coa xestión das 

emerxencias? 

4.) Que previsións ten a Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de 

emerxencias en Galicia? 

5.) Cal vai a ser o obxectivo principal do novo Plan de Emerxencias? 

6.) Pensa o Goberno reverter as privatizacións dos servizos de emerxencias 

apostando por unha xestión directa dos mesmos? 

7.) Cales son os futuros traslados que ten previsto realizar á nova sede da 

Estrada? 
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Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 
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