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ı 24223 (10/POC-004029)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa exclusión de Galicia do corredor atlántico
ferroviario, os avances acadados nas xuntanzas mantidas cos gobernos de Asturias e Castela-León
e as garantías existentes respecto da incorporación á rede de mercadorías da Unión Europea nun
período razoable de tempo
79704

ı 24240 (10/POC-004030)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
79707

ı 24241 (10/POC-004031)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha, no ano 2018, do programa
piloto denominado Deseñando o teu futuro co ﬁn de aproximar a mocidade ao ámbito sociolaboral,
así como a achega económica destinada ao seu ﬁnanciamento
79711

ı 24242 (10/POC-004032)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o orzamento que vai destinar a Xunta de Galicia ao Servizo de Voluntariado Xuvenil para o ano
2018, así como as súas previsións respecto do número de mozos que se van acoller a ese servizo
79713

ı 24243 (10/POC-004033)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a posta en marcha do Observatorio Galego de Acción Voluntaria, as outras melloras que acada o Decreto de desenvolvemento da Lei de voluntariado
para a actividade diaria das persoas voluntarias de Galicia, así como o acollemento que está a ter
esa normativa nos foros nos que se ten debatido
79715

ı 24244 (10/POC-004034)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis

79684
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Sobre as actuacións fundamentais do programa Pertega, o seu orzamento e a valoración do Goberno galego dos primeiros resultados deste programa
79717

ı 24245 (10/POC-004035)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo Goberno galego que permiten aos cidadáns galegos a obtención do certiﬁcado de experiencia voluntaria como método de adquisición
de competencias transversais
79719

ı 24246 (10/POC-004036)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance do programa O teu verán colle nunha mochila, desenvolvido pola Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e Voluntariado
79721

ı 24247 (10/POC-004037)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co programa Iniciativa Xove, desenvolvido
pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, os proxectos orientados á mocidade apoiados pola Xunta de Galicia durante os últimos anos e as previsións ao respecto para
o ano 2018
79723

ı 24248 (10/POC-004038)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia
79725

ı 24254 (10/POC-004039)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da instalación, ao longo do ano 2018, de pasos de
peóns e regulación semafórica na estrada AC-546, ao seu paso polo concello da Baña
79727

ı 24256 (10/POC-004040)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego das consecuencias da supresión do Servizo de Cirurxía Pediátrica as 24 horas do día na zona de Ourense, e as medidas que vai adoptar ao respecto 79729

ı 24265 (10/POC-004041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

79685
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Sobre a información do Goberno galego respecto do estado dos residuos radioactivos vertidos na fosa
atlántica galega a partir dos anos setenta, a realización dalgunha xestión diante do Goberno central
para coñecer a institución que se está a encargar da súa vixilancia permanente, así como as institucións
internacionais que deben cumprir a obriga de controlar o índice de radioactividade que ocasionan
79731

ı 24271 (10/POC-004042)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do número de puntos de encontro familiar existentes en Galicia, así como as súas previsións respecto do seu incremento e reforzo da
súa actual dotación de medios humanos e materiais no ano 2018
79733

ı 24274 (10/POC-004043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de mobilizacións polas traballadoras do servizo de limpeza do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a súa opinión e
as actuacións levadas a cabo en relación co posible incumprimento das condicións laborais pola
empresa concesionaria, así como as súas previsións referidas á realización dalgún tipo de intermediación para arranxar este conﬂito laboral
79736

ı 24280 (10/POC-004044)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a realización dunha xuntanza coa Comisión de
Centro co ﬁn de afrontar o problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como as razóns do incumprimento do acordo acadado respecto da súa
dotación de camas por unidade de hospitalización
79738

ı 24288 (10/POC-004045)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020, así como dos protocolos reflectidos nel para a súa avaliación, a suficiencia dos avances acadados en materia de redución da exclusión social e as previsións ao respecto
79740

ı 24291 (10/POC-004046)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para abrir no vindeiro curso 2018-2019 o novo CEIP de Rutis, no concello de Culleredo, cunha única unidade de educación infantil para alumnos de 3 anos
79744

ı 24298 (10/POC-004047)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio

79686
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Sobre a valoración do Goberno galego referida á imposibilidade dos traballadores autónomos do
mar de boniﬁcar nas súas cotizacións á Seguridade Social os custos de formación, así como a realización dalgunha demanda ao Goberno central ao respecto
79746

ı 24312 (10/POC-004048)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa decisión da Comisión de Seguimento da AP-9
de eliminar a peaxe no tramo da autoestrada entre Redondela e Vigo e o pagamento do seu custo
no resto das peaxes polas persoas usuarias, as actuacións levadas a cabo para evitalo e a opción que
defendeu nesa comisión ao respecto
79748

ı 24318 (10/POC-004049)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa exclusión de Galicia do Corredor Atlántico
Ferroviario, os avances acadados nas xuntanzas mantidas cos gobernos de Asturias e Castela-León
e as garantías existentes respecto da incorporación á rede de mercadorías da Unión Europea nun
período razoable de tempo
79751

ı 24323 (10/POC-004050)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co estado de execución do Plan Galicia, a súa
opinión referida á demora no cumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno central
nel, así como as actuacións levadas a cabo para a execución dos investimentos previstos nese plan
79754

ı 24328 (10/POC-004051)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos aos expedientes sancionadores abertos pola Xunta de Galicia desde ao ano
2009 ao Concello de Barreiros por infraccións medioambientais derivadas da falla de funcionamento
das estacións depuradoras de augas residuais situadas nel e as súas previsións respecto da consignación, para o ano 2018, dunha partida orzamentaria especíﬁca para arranxar esta situación
79757

ı 24331 (10/POC-004052)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
79759

ı 24334 (10/POC-004053)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da implementación dun plan de mellora da rede estatal de estradas en Galicia con ﬁn de reducir a sinistralidade e

79687
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o índice de risco de accidentes nos puntos negros e vermellos, así como a execución no ano 2018
das melloras máis urxentes nela na provincia de Lugo
79762

ı 24339 (10/POC-004054)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade referida á xestión levada a cabo coa privatización
da electromedicina e as medidas previstas para evitar as deficiencias detectadas nos servizos
prestados e os sistemáticos incumprimentos da empresa adxudicataria durante a vixencia do
anterior contrato
79767

ı 24382 (10/POC-004055)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico
79769

ı 24385 (10/POC-004056)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución do mercado de traballo en Galicia no
ano 2017
79773

ı 24393 (10/POC-004058)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para preservar e xestionar o patrimonio cultural
do Centro Galego de Bos Aires, a súa valoración en relación coa xestión levada a cabo a través da
Fundación Galicia Saúde e as medidas que vai adoptar no caso de que a entidade crebe e non teña
comprador
79775

ı 24414 (10/POC-004060)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade mineira da empresa Pizarras Veira do Río, S. L. na parroquia de Santa María
Maior, no concello de Mondoñedo, as denuncias da veciñanza referidas aos prexuízos que lles está
a causar e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
79781

ı 24424 (10/POC-004061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, os procedementos de participación que vai desenvolver e
as actuacións que vai levar a cabo en relación coas competencias doutras administracións para a
coordinación dos servizos, así como as súas intencións respecto da continuación co modelo anunciado e a achega dalgún novo ﬁnanciamento adicional
79785

79688
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ı 24428 (10/POC-004062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada coas garantías necesarias e, se é o
caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas
79788

ı 24430 (10/POC-004063)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pierres López, María Luisa
Sobre o desenvolvemento dalgún proceso de colaboración co Concello de Santiago de Compostela
con anterioridade ao levado a cabo para a contratación de novas liñas de transporte público de
viaxeiros por estrada, a incidencia que vai ter este nese concello e, se é o caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas
79791

ı 24435 (10/POC-004064)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Consellería do Medio rural para evitar as consecuencias para o sector lácteo de Galicia da normativa europea referida ás emisións de amoníaco á atmosfera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes
nos solos
79794

ı 24438 (10/POC-004065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego considera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia e os datos referidos ao orzamento destinado para ese ﬁn
79799

ı 24440 (10/POC-004066)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como do desenvolvemento do VI Plan de igualdade de Galicia, a necesidade de introducir novas medidas nesa lei, a suﬁciencia do orzamento destinado a eses obxectivos e o nivel de execución da dotación orzamentaria
asignada a ese plan
79801

ı 24442 (10/POC-004067)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a frecuencia das reunións do Consello Galego das Mulleres, os informes realizados por cada
unha das tres comisións que o conforman e a súa publicación, así como sobre a existencia dalgunha
conclusión en relación coa reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral
79803
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ı 24444 (10/POC-004068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dunha serie de Conta satélite da produción doméstica suﬁciente para obter conclusións obxectivas sobre o traballo non retribuído que se leva a cabo nos fogares
79805

ı 24446 (10/POC-004069)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
dotación dun orzamento concreto e diferenciado en cada curso escolar para o desenvolvemento
do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, o cumprimento dos seus obxectivos nas medidas formuladas en relación coa elaboración de materiais, asesoramento e orientación, así como a súa valoración referida ao desenvolvemento do seu contido
no tocante á formación do profesorado
79807

ı 24448 (10/POC-004070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que teñen a distinción Marca Galega de Excelencia en Igualdade,
desde a súa entrada en vigor, o alcance por esta dos obxectivos ﬁxados para a súa creación e o número máximo de empresas ás que se lles concedeu
79812

ı 24450 (10/POC-004071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de reforzar
a integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, na normativa e nos plans
da Administración autonómica
79814

ı 24452 (10/POC-004072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de mellorar
a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes no deseño, xestión e seguimento
dos contratos, subvencións e convenios da Administración autonómica
79818

ı 24455 (10/POC-004073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero, así como de estudos e
contidos da Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero
79822
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ı 24458 (10/POC-004074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego
para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de promover un
mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica, especialmente no
eido da comunicación institucional, así como a valoración da súa incidencia e efectividade
79826

ı 24459 (10/POC-004075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes
79830

ı 24464 (10/POC-004076)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das actuacións especíﬁcas previstas no VI Plan galego
para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de mellorar
a acción pública en materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da Administración
autonómica, así como a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do nivel de mellora acadado durante os anos de vixencia dese plan
79833

ı 24466 (10/POC-004077)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido local, cunha atención
especial á formación dos seus recursos humanos e á creación de novos espazos de interacción e
experiencias, así como a valoración do Goberno galego respecto da súa suﬁciencia
79837

ı 24468 (10/POC-004078)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e
homes, así como no labor de cooperación exterior da Administración autonómica, e a valoración
do Goberno galego ao respecto
79841

ı 24470 (10/POC-004079)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre os datos referidos aos obradoiros e/ou outras actividades promovidas polo Instituto Galego
de Consumo durante os anos de vixencia do VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes

79691
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2013-2015 para a consecución do obxectivo de promover a sensibilización a favor da igualdade
efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida persoal, social, laboral e familiar, así
como a súa valoración polo Goberno galego
79845

ı 24472 (10/POC-004080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre os datos referidos aos obradoiros para reﬂexionar sobre a violencia de xénero implícita na
publicidade, como vía de transmisión de valores e socialización diferencial, dirixidos ás asociacións
de mulleres, en especial do ámbito rural, promovidos polo Instituto Galego de Consumo durante
os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015, así como
a valoración do Goberno galego ao respecto
79848

ı 24474 (10/POC-004081)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos os
posibles ámbitos da actividade económica, así como a valoración do Goberno galego ao respecto
79851

ı 24476 (10/POC-004082)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías por parte das
mulleres, especialmente das do medio rural, e diminuír a fenda dixital existente en relación cos
homes, así como a valoración do Goberno galego ao respecto
79856

ı 24479 (10/POC-004084)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os organismos autónomos, as sociedades públicas, as fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes da Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, a asignación orzamentaria de cada un deles e o seguimento
que se está a facer do seu cumprimento
79860

ı 24481 (10/POC-004085)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns do aumento do consumo de auga por persoa e día ata o ano 2014, as medidas levadas
a cabo pola Xunta de Galicia nos últimos anos para o seu aforro e a súa opinión respecto da inclusión da
mellora da seguridade e eﬁciencia das redes de subministración de auga no Programa de fomento da
mellora da eﬁciencia enerxética e sustentabilidade das vivendas, do novo Plan estatal de vivenda
79862

79692
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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 5 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 24223 (10/POC-004029)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa exclusión de Galicia do corredor atlántico
ferroviario, os avances acadados nas xuntanzas mantidas cos gobernos de Asturias e Castela-León
e as garantías existentes respecto da incorporación á rede de mercadorías da Unión Europea nun
período razoable de tempo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24240 (10/POC-004030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24241 (10/POC-004031)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha, no ano 2018, do programa
piloto denominado Deseñando o teu futuro co ﬁn de aproximar a mocidade ao ámbito sociolaboral,
así como a achega económica destinada ao seu ﬁnanciamento
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24242 (10/POC-004032)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o orzamento que vai destinar a Xunta de Galicia ao Servizo de Voluntariado Xuvenil para o ano
2018, así como as súas previsións respecto do número de mozos que se van acoller a ese servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24243 (10/POC-004033)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a posta en marcha do Observatorio Galego de Acción Voluntaria, as outras melloras que acada o Decreto de desenvolvemento da Lei de voluntariado
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para a actividade diaria das persoas voluntarias de Galicia, así como o acollemento que está a ter
esa normativa nos foros nos que se ten debatido
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24244 (10/POC-004034)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre as actuacións fundamentais do programa Pertega, o seu orzamento e a valoración do Goberno galego dos primeiros resultados deste programa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24245 (10/POC-004035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo Goberno galego que permiten aos cidadáns galegos a obtención do certiﬁcado de experiencia voluntaria como método de adquisición
de competencias transversais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24246 (10/POC-004036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance do programa O teu verán colle nunha mochila, desenvolvido pola Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e Voluntariado
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24247 (10/POC-004037)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co programa Iniciativa Xove, desenvolvido
pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, os proxectos orientados á mocidade apoiados pola Xunta de Galicia durante os últimos anos e as previsións ao respecto para
o ano 2018
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24248 (10/POC-004038)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións
de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24254 (10/POC-004039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da instalación, ao longo do ano 2018, de pasos de
peóns e regulación semafórica na estrada AC-546, ao seu paso polo concello da Baña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24256 (10/POC-004040)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego das consecuencias da supresión do Servizo de Cirurxía Pediátrica as 24 horas do día na zona de Ourense, e as medidas que vai adoptar ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24265 (10/POC-004041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto do estado dos residuos radioactivos vertidos na fosa
atlántica galega a partir dos anos setenta, a realización dalgunha xestión diante do Goberno central
para coñecer a institución que se está a encargar da súa vixilancia permanente, así como as institucións
internacionais que deben cumprir a obriga de controlar o índice de radioactividade que ocasionan
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24271 (10/POC-004042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do número de puntos de encontro familiar existentes en Galicia, así como as súas previsións respecto do seu incremento e reforzo da
súa actual dotación de medios humanos e materiais no ano 2018
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24274 (10/POC-004043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de mobilizacións polas traballadoras do servizo de limpeza do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a súa opinión e
as actuacións levadas a cabo en relación co posible incumprimento das condicións laborais pola
empresa concesionaria, así como as súas previsións referidas á realización dalgún tipo de intermediación para arranxar este conﬂito laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24280 (10/POC-004044)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a realización dunha xuntanza coa Comisión de
Centro co ﬁn de afrontar o problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como as razóns do incumprimento do acordo acadado respecto da súa
dotación de camas por unidade de hospitalización
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 24288 (10/POC-004045)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020, así como dos protocolos reflectidos nel para a súa avaliación, a suficiencia dos avances acadados en materia de redución da exclusión social e as previsións ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 24291 (10/POC-004046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para abrir no vindeiro curso 2018-2019 o novo CEIP de Rutis, no concello de Culleredo, cunha única unidade de educación infantil para alumnos de 3 anos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24298 (10/POC-004047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á imposibilidade dos traballadores autónomos do
mar de boniﬁcar nas súas cotizacións á Seguridade Social os custos de formación, así como a realización dalgunha demanda ao Goberno central ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 24312 (10/POC-004048)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa decisión da Comisión de Seguimento da AP-9
de eliminar a peaxe no tramo da autoestrada entre Redondela e Vigo e o pagamento do seu custo
no resto das peaxes polas persoas usuarias, as actuacións levadas a cabo para evitalo e a opción que
defendeu nesa comisión ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24318 (10/POC-004049)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa exclusión de Galicia do Corredor Atlántico
Ferroviario, os avances acadados nas xuntanzas mantidas cos gobernos de Asturias e Castela-León
e as garantías existentes respecto da incorporación á rede de mercadorías da Unión Europea nun
período razoable de tempo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24323 (10/POC-004050)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón

79696

X lexislatura. Número 256. 8 de febreiro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co estado de execución do Plan Galicia, a súa
opinión referida á demora no cumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno central
nel, así como as actuacións levadas a cabo para a execución dos investimentos previstos nese plan
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24328 (10/POC-004051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos aos expedientes sancionadores abertos pola Xunta de Galicia desde
ao ano 2009 ao Concello de Barreiros por infraccións medioambientais derivadas da falla de
funcionamento das estacións depuradoras de augas residuais situadas nel e as súas previsións
respecto da consignación, para o ano 2018, dunha partida orzamentaria específica para arranxar
esta situación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24331 (10/POC-004052)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias que se veñen producindo na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24334 (10/POC-004053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da implementación dun plan de mellora da rede estatal de estradas en Galicia con ﬁn de reducir a sinistralidade e
o índice de risco de accidentes nos puntos negros e vermellos, así como a execución no ano 2018
das melloras máis urxentes nela na provincia de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24339 (10/POC-004054)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade referida á xestión levada a cabo coa privatización da
electromedicina e as medidas previstas para evitar as deﬁciencias detectadas nos servizos prestados e os sistemáticos incumprimentos da empresa adxudicataria durante a vixencia do anterior
contrato
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24382 (10/POC-004055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o incremento da factura da luz das
persoas consumidoras de electricidade en Galicia a causa da aplicación do canon eólico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

79697

X lexislatura. Número 256. 8 de febreiro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 24385 (10/POC-004056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución do mercado de traballo en Galicia no
ano 2017
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24393 (10/POC-004058)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para preservar e xestionar o patrimonio cultural do
Centro Galego de Bos Aires, a súa valoración en relación coa xestión levada a cabo a través da Fundación
Galicia Saúde e as medidas que vai adoptar no caso de que a entidade crebe e non teña comprador
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24414 (10/POC-004060)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade mineira da empresa Pizarras Veira do Río, S. L. na parroquia de Santa María
Maior, no concello de Mondoñedo, as denuncias da veciñanza referidas aos prexuízos que lles está
a causar e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 24424 (10/POC-004061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, os procedementos de participación que vai desenvolver e
as actuacións que vai levar a cabo en relación coas competencias doutras administracións para a
coordinación dos servizos, así como as súas intencións respecto da continuación co modelo anunciado e a achega dalgún novo ﬁnanciamento adicional
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24428 (10/POC-004062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada coas garantías necesarias e, se é o
caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24430 (10/POC-004063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pierres López, María Luisa
Sobre o desenvolvemento dalgún proceso de colaboración co Concello de Santiago de Compostela
con anterioridade ao levado a cabo para a contratación de novas liñas de transporte público de
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viaxeiros por estrada, a incidencia que vai ter este nese concello e, se é o caso, o estado de tramitación das reclamacións presentadas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24435 (10/POC-004064)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Consellería do Medio rural para evitar as consecuencias para o sector lácteo de Galicia da normativa europea referida ás emisións de amoníaco á atmosfera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes
nos solos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24438 (10/POC-004065)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego considera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia e os datos referidos ao orzamento destinado para ese ﬁn
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24440 (10/POC-004066)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como do desenvolvemento do VI Plan de igualdade de Galicia, a necesidade de introducir novas medidas nesa lei, a suﬁciencia do orzamento destinado a eses obxectivos e o nivel de execución da dotación orzamentaria
asignada a ese plan
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24442 (10/POC-004067)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a frecuencia das reunións do Consello Galego das Mulleres, os informes realizados por cada
unha das tres comisións que o conforman e a súa publicación, así como sobre a existencia dalgunha
conclusión en relación coa reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24444 (10/POC-004068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dunha serie de Conta satélite da produción doméstica suﬁciente para obter conclusións obxectivas sobre o traballo non retribuído que se leva a cabo nos fogares
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 24446 (10/POC-004069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
dotación dun orzamento concreto e diferenciado en cada curso escolar para o desenvolvemento
do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, o cumprimento dos seus obxectivos nas medidas formuladas en relación coa elaboración de materiais, asesoramento e orientación, así como a súa valoración referida ao desenvolvemento do seu contido
no tocante á formación do profesorado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24448 (10/POC-004070)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que teñen a distinción Marca Galega de Excelencia en Igualdade,
desde a súa entrada en vigor, o alcance por esta dos obxectivos ﬁxados para a súa creación e o número máximo de empresas ás que se lles concedeu
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24450 (10/POC-004071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de reforzar
a integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, na normativa e nos plans
da Administración autonómica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24452 (10/POC-004072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de mellorar
a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes no deseño, xestión e seguimento
dos contratos, subvencións e convenios da Administración autonómica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24455 (10/POC-004073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero, así como de estudos e
contidos da Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 24458 (10/POC-004074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica,
especialmente no eido da comunicación institucional, así como a valoración da súa incidencia e
efectividade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24459 (10/POC-004075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24464 (10/POC-004076)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das actuacións especíﬁcas previstas no VI Plan galego
para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de mellorar
a acción pública en materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da Administración
autonómica, así como a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do nivel de mellora acadado durante os anos de vixencia dese plan
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24466 (10/POC-004077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido local, cunha atención
especial á formación dos seus recursos humanos e á creación de novos espazos de interacción e
experiencias, así como a valoración do Goberno galego respecto da súa suﬁciencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24468 (10/POC-004078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e
homes, así como no labor de cooperación exterior da Administración autonómica, e a valoración
do Goberno galego ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 24470 (10/POC-004079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre os datos referidos aos obradoiros e/ou outras actividades promovidas polo Instituto Galego
de Consumo durante os anos de vixencia do VI Plan galego para igualdade entre mulleres e homes
2013-2015 para a consecución do obxectivo de promover a sensibilización a favor da igualdade
efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida persoal, social, laboral e familiar, así
como a súa valoración polo Goberno galego
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24472 (10/POC-004080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre os datos referidos aos obradoiros para reﬂexionar sobre a violencia de xénero implícita na
publicidade, como vía de transmisión de valores e socialización diferencial, dirixidos ás asociacións
de mulleres, en especial do ámbito rural, promovidos polo Instituto Galego de Consumo durante
os anos de vixencia do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015, así como
a valoración do Goberno galego ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24474 (10/POC-004081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reflectidas no VI Plan
galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo
de potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos
os posibles ámbitos da actividade económica, así como a valoración do Goberno galego ao
respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24476 (10/POC-004082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento das medidas e actuacións reﬂectidas no VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 para a consecución do obxectivo de estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías por parte das
mulleres, especialmente das do medio rural, e diminuír a fenda dixital existente en relación cos
homes, así como a valoración do Goberno galego ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24479 (10/POC-004084)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os organismos autónomos, as sociedades públicas, as fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes da Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos orzamen-
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tos xerais da Comunidade Autónoma, a asignación orzamentaria de cada un deles e o seguimento
que se está a facer do seu cumprimento
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24481 (10/POC-004085)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns do aumento do consumo de auga por persoa e día ata o ano 2014, as medidas levadas a cabo pola Xunta de Galicia nos últimos anos para o seu aforro e a súa opinión respecto da
inclusión da mellora da seguridade e eﬁciencia das redes de subministración de auga no Programa
de fomento da mellora da eﬁciencia enerxética e sustentabilidade das vivendas, do novo Plan estatal de vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª

As políticas de Feijóo condenan a Galicia a ser un territorio subalterno con
respecto á capital. Vímolo cando o Presidente “negociou” o traspaso da AP-9 dito sexa entre comiñas de advertencia– e estámolo vendo agora co Corredor
Atlántico.

Na actualidade, o Corredor Atlántico é unha das principias redes de mercancías
da Unión Europea. O seu trazado comeza en Sines (Portugal) e chega ata Francia,
a nosa porta de entrada ao resto do continente. Formar parte dela permitiríalle a
Galicia renovar a súa obsoleta liña ferroviaria, cuxa ineficacia só permite
transportar o 1% do total de mercancías que pasan pola nosa terra.

Fai pouco máis dun mes, Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento de Mariano
Rajoy, asegurou aos gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León que o
próximo ano se negociaría a inclusión do noroeste español no Corredor, co
obxecto de dispoñer dunha liña ferroviaria de mercancías moderna e ben
conectada co resto de Europa. "En 2018”, dicía, “se iniciarán las tareas que
conducirán a la aprobación de un nuevo reglamento en 2020, con los nuevos
itinerarios de los corredores europeos". Non obstante, a promesa, como tantas do
Partido Popular, resultou ser fraudulenta. O 15 de novembro do pasado ano, o
Ministerio de Fomento comunicou que Galicia non podería negociar a súa
incorporación ao Corredor ata o ano 2023 e que, en calquera caso, non se tomaría
ningunha decisión definitiva ata o ano 2027. Deste xeito, a nosa comunidade non
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só é marxinada comercialmente, senón que ademais resulta excluída da
posibilidade de optar aos fondos Conectar Europa (CEF) para proxectos
prioritarios.

Ao mesmo tempo, os territorios que defenden os seus intereses melloran as súas
condicións materiais e a súa competitividade. É o caso do País Vasco. Mentres
nós seguimos desconectados, e a velas vir, o País Vasco vai sumar unha nova
saída ferroviaria para o porto de Bilbao que enlazará co Corredor Atlántico. A
inversión prevista, nada desprezable, ascende aos 381 millóns de euros.
Conseguir o apoio do Estado e de Europa é, polo tanto, posible, pero para iso
temos que desfacernos dos políticos que, como Feijóo, sentan no Hórreo, pero
teñen a cabeza posta en Madrid.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.
 Que valoración fai o Goberno da Xunta da exclusión de Galicia do
Corredor Atlántico?
 Que avances se fixeron nas reunións que o Executivo de Feijóo mantén
con Asturias e Castela e León para lograr a inclusión no Corredor?
 Que garantías existen de que Galicia se incorporará a rede nun período
razoable de tempo?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 26/01/2018 12:06:00

Antón Sánchez García na data 26/01/2018 12:06:09
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
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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.

Lonxe de adoptarse medidas correctoras, que se están a demandar desde
hai tempo por diversos sectores sociais e institucións –trasladadas polo BNG a
este Parlamento- ao respecto do deterioro progresivo na infraestrutura e servizos
da liña do ferrocarril de cercanías Ferrol-Ribadeo; a situación está a agravarse até
extremos que fan visualizar que estamos nun proceso claramente premeditado.
No día de onte, producíronse as seguintes supresións de servizo, por falta
de material rodante (automotores):
-Ferrol-Ortigueira, servizo das 13:00
-Ortigueira-Ferrol, servizo das 15:00
-Oviedo-Ferrol, servizo das 7:30( suprimido desde Xove ata Ferrol)
-Ribadeo-Ferrol, servizo das 15:00
-Ferrol-Xuvia, servizo das 14:49
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Parlamento de Galiza
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-Xuvia-Ferrol, servizo das 15:15.
Estes recentes feitos non son illados, xa que veñen a sumarse ás
deficiencias estruturais que se están a denunciar desde hai tempo: falla de
renovación nunha maquinaria caduca, desatención ao mantemento dos
apeadoiros, inexistencia de interventores nos trens (cos problemas de seguridade
que pode acarrexar), etc… E todo isto, perante a inacción da Xunta, Renfe e
Fomento; alleos ás reivindicacións sociais e institucionais perante unha situación
que resulta verdadeiramente caótica.

Á vista da situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
-

É consciente a Xunta da situación caótica que tanto no

referente a maquinaria e mantemento rexistra a liña ferroviaria FerrolRibadeo?
-

Coñece a Xunta as razóns das incidencias que se viñeron

producindo no día de onte, 25 de Xaneiro, pola suspensión de servizos
derivada da falta de material rodante (automotores) ?
-

Ten previsto adoptar a Xunta –no marco da comisión creada

con Fomento e Renfe- algunha medida para esixir medidas urxentes para
abordar as deficiencias estruturais existentes na liña Ferrol-Ribadeo?

2
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-

Valora a Xunta a necesidade de solicitar a transferencia dos

servizos ferroviarios desta liña, para garantir os servizos de viaxeiros e
mercadorías das zonas afectadas)

Santiago de Compostela, 26 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 26/01/2018 12:35:26

María Montserrat Prado Cores na data 26/01/2018 12:35:32

Ana Pontón Mondelo na data 26/01/2018 12:35:33
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Xose Luis Rivas Cruz na data 26/01/2018 12:35:34

Noa Presas Bergantiños na data 26/01/2018 12:35:36

Xosé Luis Bará Torres na data 26/01/2018 12:35:38
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira e Raquel Arias
Rodríguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
En Galicia, púxose en marcha un proxecto pioneiro e un dos poucos programas que se
realizan a nivel europeo. Trátase do programa piloto “Deseñando o teu futuro” que
consiste en aproximar a mocidade galega ao ámbito socio-laboral.
A finalidade das axudas e financiar os proxectos dirixidos a que os mozos e mozas
entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas de Galicia.
A duración das estancias foi de un mínimo 5 días hábiles e un máximo de 15 días.
En 2015, foron presentados 17 proxectos que permitiron chegar a máis de 400 mozos e
mozas realizar estas estancias en empresas.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1. Tense previsto neste ano poñer en marcha o programa “Deseñando o teu
futuro”?

2. Cal é achega económica coa que se financia este Plan “Deseñando o teu
futuro”?
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Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:23:45
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:24:19
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:24:28
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:24:35
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:24:41
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:24:47
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:24:56
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:25:03
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:25:12
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Miguel Tellado
Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Dende o ano 2011 ata a actualidade a Xunta de Galicia puxo en marcha o Servizo de
Voluntariado Xuvenil. Dito programa consiste na incorporación de mozos e mozas entre
16 e 30 anos aos programas de voluntariado que están a desenvolver entidades e
concellos inscritos no Rexistro de acción Voluntaria de Galicia.
Có desenvolvemento destes programas os mozos e mozas forman parte do Rexistro
anteriormente mencionado e reciben un certificado oficial da súa participación no
programa.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1. Cal é o orzamento que se destinará a este Servizo de Voluntariado Xuvenil para
este ano 2018?
2. Cantos mozos e mozas se prevén que se acollan a este Servizo de Voluntariado
Xuvenil?
Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:31:44
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:31:55
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:32:03
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:32:09
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:32:15
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:32:22
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:32:30
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:32:37
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:32:45

79714

A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Dominguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Soraya Salorio Porral, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
O pasado 15 de febreiro a Federación Galega de Municipios e Provincias,
organizacións sindicais, entidades galegas de acción voluntaria, as universidades e a
Confederación de Empresarios de Galicia se deron cita nunha xuntanza do Consello
Galego de Acción Voluntaria.
Neste encontro aprobouse o decreto que regula o Observatorio Galego de Acción
Voluntaria, así como a planificación e a formación en materia de voluntariado.
O Observatorio Galego de Acción Voluntaria é un órgano colexiado de participación,
investigación e asesoramento encargado, entre outras cuestións de elaborar informes e
estudos e compilar información en materia de voluntariado; propoñer as liñas
estratéxicas do Plan Galego de acción voluntaria ou analizar o impacto da acción
voluntaria nos diferentes sectores.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1. Cando está prevista a posta en marcha do Observatorio Galego de Acción
Voluntaria?
2. Que outras melloras acada o decreto de desenvolvemento da Lei de
Voluntariado para a actividade diaria dos voluntarios e voluntarias galegas?

3. Que acollida está a ter este decreto normativo nos foros nos que se ten
debatido?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:33:29
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:33:38
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:33:45
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:33:50
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:33:56
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:34:03
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:34:09
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:34:18
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A Mesa do Parlamento

Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez- Vispo Rodríguez,
Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira e Raquel Arias Rodríguez,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntario presenta unha folla de ruta
coa que quere fomentar o talento de mozos e mozas en Galicia.
O Goberno galego segue a traballar con intensidade e para elo, lanza o programa
Pertega.

Trátase dun programa que

recolle seis actuacións fundamentais co obxectivo de

reforzar as habilidades transversais máis demandas polo mercado laboral.

O programa Pertega recolle todas as achegas das mesas provinciais que se realizaron
coa finalidade de implicar a todos os axentes involucrados.

O número de xuntanzas que se realizaron foron catro, unha por provincia e con
presenza nas mesmas de representantes da Administración e dos ámbitos asociativo,
universitario e empresarial.

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

1. Que recollen cada unha das 6 actuacións fundamentais do programa?
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2. Cal é o presuposto total para levar a cabo dita iniciativa?
3. Que valoración realiza o Goberno galego dos primeiros resultados do programa
PERTEGA?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:35:06
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:35:15
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:35:21
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:35:27
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:35:33
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:35:39
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:35:48
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:35:53
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:36:01
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Vispo-Rodríguez,
Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.

A participación da cidadanía na vida social e cultural consolídase cando as persoas e
os grupos, dunha forma totalmente libre, altruísta e solidaria, actúan en procurar o
benestar social e a mellora da calidade de vida da comunidade.
Crear máis oportunidades e con maior igualdade para os mozos e mozas obxectivo da
Xunta de Galicia.
O voluntariado é esencial para a nosa sociedade, por elo, o Goberno galego aposta por
el con diferentes programas e o Partido Popular de Galicia incluíu no seu programa
electoral do ano 2016, co que obtivo a confianza maioritaria dos galegos, o compromiso
de fomentar a obtención do certificado de experiencia voluntaria como método de
adquisición de competencias transversais altamente valorada polo tecido empresarial.
É o momento de avaliar que ten feito o goberno para dar cumprimento a este
compromiso.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta en Comisión:
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Que programas de voluntariado ten posto en marcha a Xunta de Galicia que permitan
aos galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método de
adquisición de competencias transversais?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:25:48
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:26:02
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:26:10
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:26:15
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:26:22
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:26:29
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:26:37
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:26:43
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:26:52
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A Mesa do Parlamento

Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Miguel Tellado Filgueira, Raquel
Arias Rodríguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª Sanidade,
Política Social e Emprego.

O Goberno galego ten como prioridade atender ás necesidades e inquedanzas da
poboación xove residente en Galicia, e cremos firmemente que a xuventude ten moito
que achegar a nosa sociedade.

A Consellería de Política Social ofrece que a xuventude galega empregue o seu tempo
libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas.

Por elo, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado fixo realidade
este obxectivo a través da Campaña de verán 2017, baixo o lema “O teu verán colle
nunha mochila”.

Trátase dun programa de actividades que tivo lugar nos meses de xullo, agosto e
setembro tanto en Galicia como fora dela.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte
pregunta en Comisión:
Cal foi o balance do programa levado a cabo pola Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado baixo a lenda “O teu verán colle nunha mochila”?
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Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:

Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:37:06

Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:37:16

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:37:24

María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:37:30

María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:37:37

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:37:43

Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:37:51

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:38:00

María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:38:08
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Miguel Tellado
Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Dende o ano 2010 a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pon en marcha
diferentes iniciativas orientadas a mocidade.
A través da Iniciativa Xove, as propostas dos mozos e mozas teñen un apoio da
Administración co propósito de estimular a creatividade e o talento xuvenil.
Trátase dun programa pioneiro a nivel nacional na súa aposta polo financiamento de
iniciativas de grupos informais de mozos. Este programa permite financiar o 100% dos
proxectos presentados pola mocidade galega, con un orzamento máximo de 5.000€ por
proxecto.
En definitiva, a Xunta de Galicia está a traballar para que a mocidade galega teña
futuro na nosa Comunidade Autónoma.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:.
1. Cal é a valoración do Goberno Galego do programa levado a cabo pola
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado “Iniciativa Xove”?
2. Cales foron os proxectos apoiados pola Xunta de Galicia durante os últimos
anos orientadas a mocidade?
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3. Ten previsto o Goberno Galego, durante o ano 2018, lanzar novamente este
programa levado a cabo pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
“Iniciativa Xove” para os novos talentos?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:38:48
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:38:57
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:39:04
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:39:10
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:39:17
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:39:24
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:39:34
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:39:41
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:39:49
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A Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián García Miguez, Encarna
Amigo Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Diego Calvo Pouso, Miguel
Tellado Filgueira e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A Estratexia Galega de Inclusión Social 2014-2020, constitúe o marco de planificación
da Xunta de Galicia de medidas de loita contra a pobreza e a exclusión na
Comunidade, que conta con máis de 521 millóns de euros para axudar ás persoas que
peor o están a pasar.
Por outra banda, a Nova Axenda Social de Galicia constitúe un marco de reforzo das
vías de coordinación e cooperación entre os axentes públicos do Sistema de Servizos
Sociais – Xunta de Galicia e concellos-, e igualmente en colaboración coas entidades
de iniciativa social, para acadar os obxectivos de inclusión social establecidos no Plan
Operativo de Inclusión Social de Galicia.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales son os recursos e liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de
iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas
e actuacións de loita contra a pobreza e a exclusión social de Galicia?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:40:47
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:41:08
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:41:14
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:41:21
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:41:27

79725

Diego Calvo Pouso na data 26/01/2018 12:41:38
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:41:46
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:41:55
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández, Patricia
Vilán Lorenzo e María Luisa Pierres López deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.

A estrada AC 546 é a principal vía de comunicación entre Santiago e a
Costa da Morte, prestando un servizo moi útil a máis de un millón e
medio de vehículos por ano.
Non obstante, tamén inclúe algún dos tramos máis perigosos da rede
circulatoria , de acordo coa DGT. Nos últimos anos producíronse varios
accidentes graves, con atropelos de veciños, nalgún caso con
consecuencia de morte.
O cruce desta estrada de tráfico intenso é así un problema serio de
seguridade viaria para unha poboación de alta idade media, como é a
dos veciños e veciñas das parroquias de Barcala, Ordoeste e Corneira,
no Concello de A Baña.
Os habitantes destas parroquias teñen manifestado coa súa sinatura a
demanda dunha regulación semafórica, acompañada de paso de peóns,
desta estrada de titularidade autonómica no concello de A Baña, para
protexerse durante a realización das actividades diarias que os obriguen
a cruzar a vía.
Por todo o anterior formúlase a seguinte pregunta:
Ten previsto a Xunta de Galicia instalar ao longo do ano 2018 pasos de
peóns e regulación semafórica no paso da estrada AC 546 polo
Concello de A Baña?
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Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Raúl Fernández Fernández
Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/01/2018 13:24:08
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/01/2018 13:23:47
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 13:24:19
Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 13:23:58
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario 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

No ano 2013, foi suprimido o Servizo de 24h de cirurxía pediátrica na zona de
Ourense, debido a falta de reposición das vacantes que tiveron lugar por
xubilación e traslado.
Esta situación, que provocou o malestar tanto da cidadanía como da maioría de
profesionais, obriga que as familias de Ourense teñan que desprazarse a Vigo si
necesitan unha intervención cirúrxica fora do horario de mañá, en sábados,
domingos ou festivos. O que supón desprazamentos de máis de 100 quilómetros
de distancia, que aumentan cando se trata de zonas afastadas da propia capital.
A maiores, a situación supón un esforzo para as familias dos nenos e nenas que
precisen de dito servizo sanitario, un esforzo económico que nos casos de
familias con menos recursos complica a situación.
A decisión, que corresponde a unha estratexia de recortes por parte da Xunta de
Galicia, no só está a afectar de xeito negativo nos nenos e nenas que precisen do
servizo de urxencia na cirurxía pediátrica en Ourense, si non que tamén está a
causar unha lista de espera de nenos e nenas que precisan ser intervidos (cando se
trata de casos non urxentes), facendo aumentar a lista de espera.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas:
-

Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia ante as consecuencias
de ter suprimido o servizo de 24h na cirurxía pediátrica en Ourense?

-

Que valoración fai a Xunta de Galicia ante as consecuencias de
suprimir dito servizo?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 26/01/2018 13:59:51
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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.
O día 17 deste mes, a Comisión Europea contestaba á pregunta dun
eurodeputado socialista que “non ten coñecemento de novos estudos
científicos sobre o estado dos residuos radiactivos vertidos na fosa
atlántica. Tampouco foi informada polas autoridades españolas de
ningún plan para levalos a cabo e estas autoridades non expuxeron á
Comisión a necesidade destes estudos. O vertido de residuos
radiactivos no mar está prohibido por instrumentos internacionais
dende os anos setenta e, dentro da UE, os Estados teñen a
responsabilidade de controlar permanentemente o índice de
radiactividade nas súas augas territoriais, a súa atmosfera e o seu chan e
de garantir unha seguridade básica”.
Dende hai 35 anos, na costa atlántica española varios países europeos
arroxaron bidóns de residuos radioactivos, que ninguén está a vixiar de
maneira permanente. O certo é que estes bidóns están na fosa atlántica
pero fóra das augas territoriais españolas, polo que non aparecen nos
informes que, de forma directa, fai o Goberno español sobre a
supervisión da radioactividade no territorio. Mais o certo é tamén que
nada se sabe de ningunha das principais institucións internacionais que
supervise estes residuos.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten coñecemento o Goberno galego do estado dos residuos
radiactivos vertidos na fosa atlántica galega a partires dos anos
setenta?
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2. Ten preguntado o Goberno galego ao Goberno do Estado que
institución se está a encargar da vixilancia permanente dos
residuos?
3. Ten demandado o Goberno galego ao Goberno do Estado que
pescude cales son as institucións internacionais que deben
cumprir coa obriga de controlar permanentemente o índice de
radiactividade derivada destes residuos?

Pazo do Parlamento, 26 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 26/01/2018 18:22:33
Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 18:22:39
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:22:44
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López 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.
A aplicación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, pola que se modifica a
regulación do matrimonio no Código civil e determínase o
procedemento para seguir nas causas de nulidade, separación e
divorcio, vén poñendo de manifesto a insuficiencia dos instrumentos
procesuais que o ordenamento xurídico ofrece para a resolución dos
conflitos derivados das rupturas familiares, sobre todo no que se refire a
salvagarda do interese superior das e dos menores para manter relacións
cos proxenitores non custodios e a súa familia, á marxe da ruptura.
Esta situación fixo que a Xunta de Galicia afrontase a financiación, con
cargo ao Programa de orientación e mediación familiar, dunha rede de
puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que
facilite a relación materno/paterno-filial, asegurando o benestar e a
seguridade das e os menores en familias en situacións de conflito.
A súa vez, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero, establece no seu artigo 53
que o departamento competente en materia de igualdade garantirá a
existencia de puntos de encontro familiar, como un servizo que facilita
e preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas
familias en situacións de crises, e que permite e garante a seguridade e
o benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de
visitas, dispoñendo ademais que as normas e os requisitos a os que
terán que axustarse os puntos de encontro familiar estableceranse
regulamentariamente.
O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro
familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa
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sociedade, a pesares do cal seguen sendo poucos (sete en toda a
comunidade autónoma) e estando mal dotados.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Esta falta de medios e de persoal orixina a insuficiencia do recurso, e
listas de espera que son inaceptables tanto para os nenos e nenas que
teñen que percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos
tanto para a súa actividade escolar coma persoal pola carga emocional e
o cansazo acumulado; así como para quen ten concedido un réxime de
visitas polo órgano xudicial, ou a administración.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que son suficientes o número de
puntos de encontro familiar que hai na nosa comunidade
autónoma, para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas?
2. Ten previsto o Goberno galego incrementar durante o ano 2018 o
número de puntos de encontro familiar na nosa comunidade
autónoma?
3. En caso afirmativo, cal será a situación destes novos puntos de
encontro?
4. Vai a reforzar a Xunta de Galicia os medios humanos e materiais
cos que contan na actualidade os puntos de encontro familiar?
5. En caso afirmativo, cal vai ser o incremento orzamentario que o
Goberno galego vai dedicar para reforzar estes espazos?

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 26/01/2018 18:24:37
María Luisa Pierres López na data 26/01/2018 18:24:43
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 26/01/2018 18:24:47
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Juan Manuel
Díaz Villoslada e Julio Torrado Quintela, deputada e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Recentemente coñecíamos a través dos sindicatos UGT, CCOO e CIG
que as traballadoras de Ferrovial Servizos, empresa concesionaria do
servizo de limpeza do CHUOU, acordaron convocar mobilizacións que
rematarán previsiblemente nunha convocatoria de folga xeral a partires
do vindeiro 5 de febreiro.
Estas profesionais levan protestando dende hai tempo pola sobrecarga
de traballo que soportan, con efectivos mínimos claramente
insuficientes os fines de semana, a ampliación unilateral de ratios en
metros e servizos sen que se producira unha ampliación de persoal, ou
as vacantes por IT que se seguen sen cubrir.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da convocatoria de
mobilizacións por parte das traballadoras do servizo de limpeza
do CHUOU?
2. Considera o Goberno galego que se está a respectar o convenio
das traballadoras do servizo de limpeza do CHUOU?
3. Apercibiu a Xunta de Galicia á empresa concesionaria do servizo
de limpeza do CHUOU polo incumprimento das condicións
laborais destas traballadoras?
4. Considera o Goberno galego que o ratio por paciente que asume
cada traballadora, permite evitar os sobreesforzos?
5. Ten previsto a Xunta de Galicia levar a cabo algún tipo de
intermediación para solucionar este conflito laboral?
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Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez na data 26/01/2018 18:29:28
Raúl Fernández Fernández na data 26/01/2018 18:29:33
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/01/2018 18:29:37
Julio Torrado Quintela na data 26/01/2018 18:29:42
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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.

Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
amosa importantes deficiencias na dotación tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo un situación insostible tanto para pacientes
como para persoal.
O acordo acadado entre a Consellería de Sanidade e a Comisión de Centro de
dotar de medios persoais para dar cobertura a 41 camas por unidade de
hospitalización, excluíndo aquelas con peculiaridades como psiquiatría, foi
vulnerado pola Consellería ao contemplar solo fondos para dotar unidades de 36
camas, situación que vai en detrimento das condicións laborais e de calidade
asistencia do Servizo que non se axusta a realidade do hospital en canto aos
recursos necesarios e que agrava aínda máis a situación na que estaban,
producindo una sobresaturación no hospital.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a consellería solucione
esta situación que desborda totalmente as e os profesionais, sen embargo a
pesares da solicitude de reunión por parte da Comisión de Centros ao Conselleiro
de Sanidade, este segue sen dar a cara e afrontar o problema.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas:
-

Cando ten pensando a Xunta de Galicia reunirse coa Comisión de Centros
para afrontar o problema de sobresaturación que hai no Hospital?

-

Por que motivo vulneraron o acordo acadado para a dotación de 41
camas?

-

Considera normal o Goberno da Xunta de Galicia manter a persoal e
pacientes nesta situación?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/01/2018 11:45:53
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Olalla Rodil Fernández, 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.

A Xunta de Galiza define o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 como “o
documento que impulsa a senda de recuperación económica, facendo da nosa
comunidade un territorio máis atractivo para traballar, investir e convivir.”
Aprobado en xaneiro do ano 2016 polo Consello, o Plan Estratéxico de Galicia foi
presentado ao Parlamento de Galiza para a súa tramitación durante o mes de maio, cando
se aprobaron textos de propostas de resolución que figuran na táboa 18 do volume de
Anexos e que deron punto e final á aprobación do Plan Estratéxico de Galicia 20152020.
Entre os obxectivos denominados como prioritarios figuraban os seguintes:
1. DEMOGRAFÍA: Achegar paulatinamente a Galicia á media da UE de 1,59
fillos por muller.
2. PIB: Acadar un crecemento económico sostido cun avance anual superior ao
2,5%.
3. EMPREGO: Crear 100.000 novos empregos e reducir a taxa do paro ao 10%.

1

79740

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
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4. I+D: Duplicar o gasto en I+D e subir ao 40% do PIB a exportación nos sectores
produtivos.
5. EDUCACIÓN: Reducir a taxa de abandono escolar temperán en 3,5 puntos, ata
o 13,5%.
6. FORMACIÓN: Que o 47% dos galegos de entre 30 e 34 anos teña estudos
superiores.
7. INCLUSIÓN: Reducir a poboación en risco de exclusión ou pobreza en
100.000 persoas.
8. MEDIO AMBIENTE: Reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro
nun 35%.
9. ENERXÍA: Aumentar o uso das enerxías renovables ata un 30% do consumo
final.
10. CONVERXENCIA: Gañar oito puntos de converxencia coa Unión Europea.
Chegando ao ecuador de tal plan, é preciso avalialo cuantitativa e
cualitativamente e debater desde o Parlamento galego sobre a súa evolución e grao de
cumprimento.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
-Considera o Goberno galego que deu cumprimento ao Plan Estratéxico de
Galicia 2015-2020?
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-Considera a Xunta de Galiza que son suficientes os avances en materia de
redución da inclusión social?
-Pensa o Goberno galego que cumpriu os protocolos recollidos no Plan
Estratéxico de Galicia 2015-2020 para a súa avaliación?
-Considera o Goberno galego que son suficientes estes obxectivos?
-Ten pensado o Goberno galego elevar o seu propio grao de esixencia?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
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 29/01/2018 12:44:13

María Montserrat Prado Cores na data 29/01/2018 12:44:18
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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

Ana Pontón Mondelo na data 29/01/2018 12:44:19

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/01/2018 12:44:20

Olalla Rodil Fernández na data 29/01/2018 12:44:22

Xosé Luis Bará Torres na data 29/01/2018 12:44:23
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Luís Manuel Álvarez Martínez e María
Concepción Burgo López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de anunciar
que o novo colexio de Rutis en Culleredo vai abrir para o vindeiro curso 20182019 cunha única unidade de educación Infantil para 25 alumnos de 3 anos.

Este novo centro educativo, cuxas obras se están a rematar por un importe de
preto de 4 millóns de euros, conta con espazo para seis unidades de Infantil e
doce de Primaria e nace coa idea de desmasificar outros centros do concello no
que hai unha poboación escolar de arredor de 2.100 nenos e nenas.

Inicialmente, a Consellería non ten así previsto ofertar prazas de profesorado de
Primaria para o curso 2018-2019 para este novo CEIP.

Tanto o Concello de Culleredo como as Anpa afectadas, pendentes aínda do novo
mapa de escolarización municipal, amósanse totalmente contrarios a esta
decisión da Consellería, polo que os deputados e a deputada que asinan
preguntan:

Cales son as razóns polas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria ten previsto abrir para o vindeiro curso 2018-2019 o novo colexio
de Culleredo unicamente cunha unidade para alumnos de tres anos de educación
Infantil?

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/01/2018 13:10:11
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/01/2018 13:10:23
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/01/2018 13:10:30
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.

A finais de 2017 o número de persoas afiliadas ao réxime especial de
traballadores do mar a finais de 2009 era 24.630, a finais de 2017 era
20.741 un 15,85 % menos. No caso das mulleres, este número decreceu
máis ata un 22 %, de 6.533 mulleres a 5.088 mulleres. Unha situación
preocupante que pon en cuestión a continuidade de máis de 4.000
embarcacións galegas.
Son varias as causas que motivan este descenso de afiliación, entre elas o
perigo da propia profesión, a falla de investimentos en seguridade, a
realidade dunha compensación económica que non se corresponde co
esforzo que esta profesión implica.
Entre as distintas medidas a acometer co fin de garantir este relevo do mar,
atópase a necesidade de contar con profesionais cualificados e debidamente
formados, e polo tanto, con partidas orzamentarias destinadas a tal fin, así
como, contar coa posibilidade de bonificacións das cotizacións á
seguridade social das cantidades aportadas ao sistema de formación. Así
mesmo, as cantidades aportadas indebidamente ao longo dos últimos anos,
deberían ser reintegradas, xa que os autónomos do mar, en ningún caso
puideron facer uso do sistema formativo.
Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o feito de que os
traballadores autónomos no mar non poidan bonificar das súas cotizacións
os custes de formación?
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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2ª) Fixo o Goberno galego algunha solicitude ao Goberno do Estado, en
relación a esta cuestión?

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2018
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 29/01/2018 13:40:54
Julio Torrado Quintela na data 29/01/2018 13:41:16
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

O Ministerio de Fomento vén de anunciar que o tramo entre Redondela e Rande
será gratis para os usuarios e usuarias. A eliminación desa peaxe é unha xusta
reivindicación de usuarios, institucións locais e empresarios moi prexudicadas
por esta peaxe.
Esta decisión foi tomada na “Comisión de Seguimiento de la AP-9” da que tamén
participa a Xunta de Galicia. Nesa comisión decidiuse que a xusta eliminación
desta peaxe sexa asumida pola cidadanía galega, que pagará no resto das peaxes
o que deixará de ingresar Audasa por esta supresión.

Audasa conta coa maior marxe de beneficio sobre facturación das autoestradas
do Estado. O 50% da facturación de Audasa é beneficio, cando a media das
empresas do Estado se sitúa no 7%. Un balance propio dun monopolio que só se
pode explicar dende a conivencia político-empresarial de quen participa do
neoliberalismo de amiguetes que utilizan as institucións para o seu beneficio
privado.

Nos últimos 20 anos, dende 1997 e 2016, Audasa ten recadado 2.344 millóns de
euros en peaxes, unha cifra moi elevada pero que se queda pequena cando se
analiza a marxe de beneficios. Dende o 2016 Audasa acumula 1.900 millóns de
euros antes de amortizacións, intereses e impostos, o resultado bruto de
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explotación de Audasa equivale ao 81% da facturación. Un de cada dous euros
que as galegas e os galegos pagamos nas peaxes da AP9 é beneficio antes de
impostos e, un de cada tres euros, é beneficio neto para a empresa concesionaria.

Entre o 2011 e o 2015 o beneficio neto, despois de impostos, de Audasa, pola
xestión da AP9, foi de 186 millóns de euros, que dedicaron integramente a
retribuír aos seus accionistas; nada para melloras no servizo, nada para baixar a
altísima sinistralidade na provincia de Pontevedra, nada para manter os postos de
traballo. No 2016 AUDASA repartiu 45 millóns de euros de dividendos,
practicamente 1 de cada 3 euros do que recada por peaxes.

Incluso coa lixeirísima rebaixa decretada para 2017, no primeiro trimestre, a cifra
de negocio medrou un 3,5%, o resultado de explotación un 8% e o beneficio
líquido nun 11,9%. Un negocio redondo á conta de galegos e galegas, e que se
incrementará coa suba das peaxes anunciada para o próximo ano.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Que valoración fai o Goberno da Xunta desta decisión?

2ª) É esta a opción máis favorable para os galegos e as galegas?

3.ª) Foi esta opción a que defendeu a Xunta de Galicia na comisión de estudo?

4.ª) Que accións levou a cabo a Xunta de Galicia para evitar que as peaxes de
Redondela recaesen sobre o resto de usuarias?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 14:23:41

Antón Sánchez García na data 29/01/2018 14:23:48
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados 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
2.ª

As políticas de Feijóo condenan a Galicia a ser un territorio subalterno con
respecto á capital. Vímolo cando o Presidente “negociou” o traspaso da AP-9 –
dito sexa entre comiñas de advertencia– e estámolo vendo agora co Corredor
Atlántico.

Na actualidade, o Corredor Atlántico é unha das principias redes de mercadorías
da Unión Europea. O seu trazado comeza en Sines (Portugal) e chega ata Francia,
a nosa porta de entrada ao resto do continente. Formar parte dela permitiríalle a
Galicia renovar a súa obsoleta liña ferroviaria, cuxa ineficacia só permite
transportar o 1% do total de mercadorías que pasan pola nosa terra.

Fai pouco máis dun mes, Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento de Mariano
Rajoy, asegurou aos gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León que o
próximo ano negociaríase a inclusión do noroeste español no Corredor, co
obxecto de dispoñer dunha liña ferroviaria de mercadorías moderna e ben
conectada co resto de Europa. "En 2018”, dicía, “se iniciarán las tareas que
conducirán a la aprobación de un nuevo reglamento en 2020, con los nuevos
itinerarios de los corredores europeos". Non obstante, a promesa, como tantas do
Partido Popular, resultou ser fraudulenta. O 15 de novembro do presente ano, o
Ministerio de Fomento comunicou que Galicia non podería negociar a súa
incorporación ao Corredor ata o ano 2023 e que, en calquera caso, non se tomaría
ningunha decisión definitiva ata o ano 2027. Deste xeito, a nosa comunidade non
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só é marxinada comercialmente, senón que ademais resulta excluída da
posibilidade de optar aos fondos Conectar Europa (CEF) para proxectos
prioritarios.

Ao mesmo tempo, os territorios que defenden os seus intereses melloran as súas
condicións materiais e a súa competitividade. É o caso do País Vasco. Mentres
nós seguimos desconectados e a velas vir, o País Vasco vai sumar unha nova
saída ferroviaria para o porto de Bilbao que enlazará co Corredor Atlántico. A
inversión prevista, nada desprezable, ascende aos 381 millóns de euros.
Conseguir o apoio do Estado e de Europa é, polo tanto, posible.

O pasado 17 de xaneiro vimos como o Ministro de Fomento Íñigo de la Serna
anunciou que se incorporaría Zaragoza pasando por Pamplona ao corredor
europeo, noutra mostra máis de que non estaban pechadas as posibilidades de
incorporar novas rutas.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
 Que valoración fai o Goberno da Xunta da exclusión de Galicia do
Corredor Atlántico?
 Que avances se fixeron nas reunións que o Executivo de Feijóo mantén
con Asturias e Castela e León para lograr a inclusión no corredor?
 Vai o Goberno galego facer todas as xestións necesarias para que Galicia
non quede fóra do corredor?
 Que garantías existen de que Galicia se incorporará á rede nun período
razoable de tempo?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.

79752

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 10:59:19

Antón Sánchez García na data 29/01/2018 10:59:27
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

A cortina de fume do Plan Galicia fai tempo que se esvaeceu no aire. A colección
de promesas que o goberno de Aznar puxo sobre a mesa fai 15 anos, co obxecto
de tapar a neglixente xestión do Prestige, quedou en practicamente nada. Nin
serviu para paliar as consecuencias medioambientais do accidente nin impulsou o
desenvolvemento social e económico de Galicia –na actualidade, somos a quinta
comunidade máis pobre do Estado en renda media por persoa, temos as pensións
máis baixas do país e padecemos unha sangría demográfica que non cesa–. O
fracaso do Plan Galicia e dos propios gobernos populares salta á vista.
As cifras deste fracaso son moi elocuentes. Quince anos despois só se están a
executar tres das oito grandes obras do Plan Galicia: o Porto Exterior da Coruña,
o AVE á meseta e o Parador de Muxía. O resto foi morrendo polo camiño a pesar
de que unha parte importante das obras públicas referidas polo Plan eran unha
mera recompilación de promesas que xa se fixeran.
Os incumprimentos máis soados foron:
 O corredor de alta velocidade entre Ferrol e Bilbao. Tiña destinados só nos
tramos galegos 1.470 millóns de euros. Foi descartado.
 O AVE Coruña-Lugo e Ponferrada-Monforte de Lemos. Contaba cun
orzamento de 1.470 millóns de euros. Foron descartados.
 O AVE a Madrid, retrasado ata o ano 2019, aínda que non será de alta
velocidade integramente ata dous ou tres anos despois.
 Unha autovía Pontevedra-A Cañiza de 480 millóns de euros. Só conta con
media ducia de quilómetros en obras.
 A autovía entre Chantada e Monforte que non superou a fase de estudos
iniciais.
 O parador de Muxía, que superou xa os 24 millóns de orzamento e aínda
non ten data para a súa apertura.
 A universalización de internet no rural.

79754

Así, o Plan Galicia non foi máis que unha escusa que empregou o Partido
Popular da Guerra de Irak e do 14-M para limpar a súa maltreita imaxe nos
medios de comunicación e na nosa comunidade. De ningún xeito se viu reflexado
nos orzamentos ou nas obras executadas.
15 anos despois cómpre que fagamos unha análise crítica do sucedido.
Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión.
1.ª) Que avaliación fai a Xunta de Galicia da execución do Plan Galicia?
2.ª) Que opinión lle merece o conxunto de promesas incumpridas polo
Goberno central?
3.ª) Que ten feito a Xunta de Galicia para que o Goberno central acometa
os investimentos comprometidos no Plan Galicia?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 16:50:46
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Antón Sánchez García na data 29/01/2018 16:50:53
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Luis Manuel Alvarez Martínez, Raúl
Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Segundo sabemos polos medios de comunicación, o Concello de
Barreiros (Lugo) ten acumuladas sancións por infraccións
medioambientais derivadas da falla de funcionamento da Edar de San
Miquel de Reinante, na praia de Arealonga.
As sancións (por 4 expedientes abertos pola Xunta de Galicia) ascenden
a uns 20.000 euros por un dos meses de verán e se corresponden con
feitos que foron detectados durante o período estival por vertidos á
praia e a correntes municipais de auga. Esta cantidade podería semellar
pequena, mais para un concello como Barreiros, cun orzamento anual
de menos de 2.500.000 de euros, é importante, a maiores dos efectos
medioambientais que supoñen os feitos, pois esa zona é de especial
protección e está dentro de Rede Natura por estar preto da praia das
Catedrais de Ribadeo e tamén porque o resto de depuradoras do
concello non funcionan debidamente.
O curioso é que, sendo o Concello gobernado polo Partido Popular, o
Goberno galego non teña investido nin un só euro en depuración para
Barreiros, que ano tras ano agarda.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantos expedientes sancionadores ten aberto a Xunta de Galicia
ao Concello de Barreiros por infraccións medioambientais
derivadas da falla de funcionamento das edares sitas no concello
dende o ano 2009 ata o día de hoxe?
2. Hai algún destes expedientes que teña sido aberto, sancións
incluídas, pola falla de funcionamento da Edar de San Miquel de
Reinante, na praia de Arealonga? Cales?
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3. Que ten que dicir o Goberno galego ao feito de que esa zona sexa
de especial protección e estea dentro de Rede Natura?
4. Vai acordar o Goberno unha partida orzamentaria específica para
a depuración de Barreiros, na provincia de Lugo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luis Manuel Alvarez Martínez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/01/2018 17:12:34
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/01/2018 17:12:39
Raúl Fernández Fernández na data 29/01/2018 17:12:45
María Luisa Pierres López na data 29/01/2018 17:12:50
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, 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.

Lonxe de adoptarse medidas correctoras, que se están a demandar desde hai
tempo por diversos sectores sociais e institucións –trasladadas polo BNG a este
Parlamento- ao respecto do deterioro progresivo na infraestrutura e servizos da liña do
ferrocarril de cercanías Ferrol-Ribadeo; a situación está a agravarse até extremos que
fan visualizar que estamos nun proceso claramente premeditado.
En concreto, o pasado venres dia 26 de Xaneiro rexistráronse as seguintes
supresións de servizo por falta de material rodante (automotores):
-Ferrol-Xuvia, servizo das 10:30
-Xuvia-Ferrol, servizo das 11:00.
-Ferrol-San Sadurniño, servizo das 18:15
-San Sadurniño –Ferrol, servizo das 19:03.
Estes recentes feitos non son illados, xa que veñen a sumarse ás deficiencias
estruturais que se están a denunciar desde hai tempo: falla de renovación nunha
maquinaria caduca, desatención ao mantemento dos apeadoiros, inexistencia de
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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

interventores nos trens (cos problemas de seguridade que pode acarrexar), etc… E todo
isto, perante a inacción da Xunta, Renfe e Fomento; alleos ás reivindicacións sociais e
institucionais perante unha situación que resulta verdadeiramente caótica.

Á vista da situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-

É consciente a Xunta da situación caótica que tanto no referente a

maquinaria e mantemento rexistra a liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo?
-

Coñece a Xunta as razóns das incidencias que se produciron o pasado

venres, 26 de Xaneiro?
-

Ten previsto adoptar a Xunta –no marco da comisión creada con

Fomento e Renfe- algunha medida para esixir medidas urxentes para abordar as
deficiencias estruturais existentes na liña Ferrol-Ribadeo?
-

Valora a Xunta a necesidade de solicitar a transferencia dos servizos

ferroviarios desta liña, para garantir os servizos de viaxeiros e mercadorías das zonas
afectadas?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
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Parlamento de Galiza
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Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 29/01/2018 17:19:57

María Montserrat Prado Cores na data 29/01/2018 17:20:05

Ana Pontón Mondelo na data 29/01/2018 17:20:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/01/2018 17:20:12

Noa Presas Bergantiños na data 29/01/2018 17:20:14

Xosé Luis Bará Torres na data 29/01/2018 17:20:15
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Luís Villares Naveira, Paula

Vázquez Verao e Marcos Cal Ogando,

deputados e deputada 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 2ª.

O tramo de máis alto risco de accidente da rede estatal de estradas en todo o
Estado español atópase no punto quilométrico na N-120 entre os quilómetros
535,2 y 549,5 entre o principio da vía rápida no enlace de Seguín (Lugo) e o
enlace de Penalva (Ourense) que, cos seus 14,3 quilómetros de lonxitude e unha
IMD de 4244 vehículos diarios no que se produciron nove accidentes graves cun
falecido e 11 feridos graves, é un dos principais puntos negros de Galicia. Estes
datos extráense do informe publicado polo programa europeo EuroRAP, que
alerta dun alto nivel de perigosidade en 3263,90 quilómetros na rede de Estradas
do Estado, o que supón un 13,2% do total.

Dos 77 tramos de risco elevados, 17 son tramos negros, considerados de alto
risco para a seguridade das súas persoas usuarias, e neles houbo 143 accidentes
con vítimas das que 36 faleceron, mentres que 144 foron feridas graves. A
intensidade media diaria neses tramos segundo o Informe EuroRAP é de 4835
vehículos.

O informe analiza o risco das vías que conforman a rede de estradas do Estado.
Os tres factores a ter en conta son a avaliación dos sinistros nos últimos 3 anos
2013-2015, a gravidade e a relación co nivel de tráfico da vía, así como as
características propias da mesma.
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O índice de risco defínese como o número de accidentes mortais e graves nos 3
últimos anos por cada 1000 millóns de vehículos-quilómetro. O número total de
quilómetros con maior risco de accidente aumentou nun 10, debido tamén ao
recorte na conservación da rede de estradas, que incide nun repunte da
sinistralidade, segundo denuncian algunhas asociacións de condutores.

Tramos como o da N-120, entre Següín (Ferreira de Pantón, Lugo) e o enlace de
Penalva (Ourense), cunha lonxitude de 14 quilómetros 8 accidentes e 11 feridos
graves, ou o da N-547 entre os puntos quilométricos 47,3 e 54,80 no comezo da
zona urbana de Melide e ao final da zona urbana de Boente (Arzúa), que leva na
lista de punto negro durante 3 anos consecutivos é preocupante.

Outros dous tramos negros son os da N-640 en Pontevedra, entre o final da zona
urbana de Caldas e Vilagarcía de Arousa, con 13 accidentes, 2 persoas falecidas e
15 feridos graves, e o tramo da N-541 entre o Principio da zona urbana de Sacos
e o cruce coa estrada PO-224 con 5 accidentes, 1 falecido e 4 feridos.

Estes son os puntos negros da rede estatal de estradas no noso País, xunto con
outros de alto risco distribuídos ao longo de toda a xeografía galega con
predominio claro de

índice de risco medio-alto ou moi alto, en 194.20

quilómetros distribuídos en 15 tramos.
Na provincia de Lugo, cunha amplísima rede viaria, a rede estatal presenta
deficiencias en canto a extensión e conservación, situación que aumenta a
perigosidade.
No caso da Mariña, as vías N-634, N-640 e N-642 están deterioradas,
especialmente esta última na variante de Foz.

O 22 de xuño de 2017, a Comisión de Seguridade Vial do Congreso aprobou
unha proposición non de lei de En Marea para que o Ministerio de Fomento
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efectuase actuacións de reforma e rehabilitación na N-540 este ano nos tramos
situados entre Guntín e Ventas de Narón, e no tramo que vai entre Chantada e
Taboada, que a día de hoxe están sen realizar.

Nunha resposta a En Marea, o Goberno afirmou que na N-540 non se identificou
ningún Tramo de Concentración de Accidentes, cando é un área de alta
sinistralidade. De feito, en outono de 2015 houbo unha sucesión de accidentes,
cunha persoa morta e 11 feridos nun intervalo de 18 días.
A veciñanza de Guntín denuncia continuamente a perigosidade da curva situada á
saída da localidade e son frecuentes os accidentes que se producen na zona.
Tamén en Chantada son habituais as queixas polo lamentábel estado da variante
de Chantada, con 7 quilómetros de pavimento desgastado.
A N-120 conta cun dos tramos máis perigosos da rede estatal de estradas, o tramo
entre Següín e Penalva (o 21 de febreiro de 2017 aprobouse no Congreso unha
iniciativa de En Marea para mellorar a seguridade neste tramo, sen que se tivera
feito nada), e sufriu concentración de accidentes na curva de Abrence, na Pobra
do Brollón.

Por outra parte, a rede viaria estatal ten na provincia de Lugo dez puntos
perigosos en inverno, por mor da formación de capas de xeo e neve. Inclúese
nesta nómina o tramo da A-8 entre Arroxo (Lourenzá) a A Xesta (Abadín).

Este tramo da Autovía Transcantábrica, A-8, entre Arroxo (Lourenzá) a A Xesta
(Abadín), sofre cortes de néboa ao longo de 22 quilómetros, acumulando unha
media de 35 días de peche ao ano. Cando isto sucede, o tránsito é derivado á N634, que ten un lamentable estado de conservación.

Ademais, en Galicia as persoas condutoras de moto teñen unha perigosa
compoñente, xa que en moitas vías secundarias as barreiras quitamedos son
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simples e non teñen ningún tipo de protección, o que significa que tanto persoa
condutora como pasaxeira quedan expostas fronte a unha caída que implica
amputacións do corpo.

Polo exposto, os deputados e deputada que subscriben presentan as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1- Vai a Xunta esixir ao Goberno do Estado que implemente un plan de mellora
da rede viaria galega coa finalidade de reducir a sinistralidade viaria e o índice de
risco nos puntos negros e vermellos de accidentes na rede de estradas estatal?
2 – Vai a Xunta esixir ao Goberno do Estado dotar con orzamentos suficientes
dito plan no período 2018-2021?
3 – Vai a Xunta esixir ao goberno do Estado que acometan en 2018 as melloras
máis urxentes na rede estatal de estradas na provincia de Lugo?
4 – Ten a Xunta un plan para detectar as vías da provincia de Lugo sen barreiras
dobres con protección fronte a caídas de motoristas?
5 – Vai a Xunta implementar un plan de retirada das barreiras simples das vías da
provincia de Lugo que supoñan un perigo para motoristas en caso de caídas?
6 – Vai a Xunta promover un uso responsable dos vehículos privados, así como
fortalecer o transporte público, coa elaboración da segunda fase do Plan de
Transporte Público de Galiza tendo en conta as propostas e necesidades das
comarcas de Lugo, con participación social?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.
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Asdo.: Luís Villares Naveira
Paula Vázquez Verao
Marcos Cal Ogando
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 29/01/2018 17:48:42

Paula Vázquez Verao na data 29/01/2018 17:48:49

Marcos Cal Ogando na data 29/01/2018 17:48:56
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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 en Comisión.

O ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a
cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de
xestionar e realizar o montaxe e mantemento das instalación, sistemas e equipos
de tecnoloxía sanitaria
En Galicia, non só non se está a impartir dito ciclo formativo si non que o
mantemento da maquinaria de electromedicina, que inclúe o mantemento de
equipos de endoscopia, incubadoras etc.. foi privatizado polo goberno de forma
centralizada e adxudicando dito contrato á empresa Ibérica Mantenimiento
(Iberman). Situación que non estivo exenta de denuncias por deficiencias no
servizos e incumprimentos sistemáticos, denuncias tanto do persoal do SERGAS
como do propio Consello de Contas que informaba que esas circunstancias eran
motivo suficiente para a rescisión do contrato. Neste sentido, a Consellería de
Sanidade informou ao Consello de Contas de que non faría uso da posibilidade
de prórroga, regresando ao modelo de contratos descentralizados e de menor
importe.
Foron varias as iniciativas que se teñen presentado por este Grupo Parlamentario
tanto para o recoñecemento das competencias profesionais do Título de
electromedicina, a implantación do ciclo formativo e a convocatoria dunha OPE
na especialidade para reverter a privatización do servizo no SERGAS.
Polo contrario, lonxe de poñer fin a unha situación de abuso e deterioro da
sanidade pública por parte de grandes empresas que non compren os pregos
acordados, acaba de saír publicada unha nova adxudicación na EOXI do Salnés
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para a mesma empresa de Iberman por medio do criterio da oferta económica
máis vantaxosa.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
PREGUNTAS:
-

Considera a Consellería de Sanidade que ten feito unha boa xestión coa
privatización da electromedicina?

-

Que valoración fai a Consellería de Sanidade da advertencia do Consello
de Contas?

-

Considera que é positivo para a sanidade pública que a mesma empresa
que incumpría os pliegos de contratación volva a ser adxudicataria dun
contrato co mesmo obxecto?

-

Ten pensado o Goberno tomar algunha medida para evitar que se repita
esta situación?

-

Considera que unha empresa a que se decide non prorrogar o servizo polos
incumprimentos sistemáticos no mesmo, está en condición de solvencia
técnica o profesional?

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/01/2018 18:37:18
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Olalla Rodil Fernández,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa ao incremento da factura
de luz dos galegos e galegas por obrigar o goberno central a cargar o canon
eólico e ás actuacións que ten pensado impulsar o Goberno galego.

O martes 30 de xaneiro de 2018 o BOE recolle a Galiza como unha das
comunidades na Orde ETU66/2018, do 26 de xaneiro, do Ministerio de Enerxía,
Turismo e Axenda Dixital para a determinación de tributos autonómicos.
A lei do sector eléctrico en vigor dende 1997 abría a porta a encarecer a
tarifa nunha autonomía ou concello no caso de contar con tributos sobre o sector.
Unha posibilidade que se converteu en imposición coa reforma impulsada en
2013, que abría a posibilidade a pagar máis polo peaxe de acceso que fixa o
Goberno para todos os consumidores polo uso das redes eléctricas. A lei
contemplaba que “en caso de que as actividades ou instalacións destinadas ao
subministro eléctrico foran gravadas, directa ou indirectamente, con tributos
propios das CCAA ou recargas sobre os tributos especiais, á peaxe de acceso
engadiráselle un suplemento territorial que cubrirá a totalidade do sobrecusto
provocado por ese tributo ou recargo e que deberá ser abonado polos
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15702 Santiago de Compostela
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consumidores ubicados no ámbito territorial da respectiva comunidade
autónoma”.
Xa no seu día o nacionalismo galego alertou sobre a cuestión sinalando a
marxinación que supuña impedir que territorios excedentarios non poidamos
desenvolver unha política enerxética propia e que discriminaba negativamente
aos territorios que soportan as instalacións de xeración, o que implica que as
comunidades que teñen que soportar os custos sociais e medioambientais da
xeración eléctrica, no canto de verse recompensadas, vense prexudicadas
dobremente.
As novas coñecidas nos últimos días constitúen unha clara discriminación
dos consumidores e consumidoras galegas e unha mostra máis da submisión do
goberno galego ao central en materia de política enerxética así como a
insuficiencia das negociacións que o goberno dixo manter co Estado.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Cal é a valoración do Goberno galego das últimas novas sobre a cuestión
dos tributos autonómicos por parte do goberno central?
-Como valora a Xunta de Galiza o feito de que as e os consumidores de
electricidade de Galiza vaian ter que pagar máis polo feito de sermos produtores
de enerxía eléctrica?
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-Que ten pensado facer o Goberno galego para evitar que as persoas
consumidoras de electricidade en Galiza vexan un incremento aínda maior da súa
factura por mor do canon das eólicas?
-Considera acertada a Xunta de Galiza a decisión de impulsar e manter o
canon eólico?
-Vai modificar a Xunta de Galiza a súa política fiscal en relación á
produción de enerxía?
-Ten pensado a Xunta de Galiza demandar do Estado a modificación do
punto 4 do artigo 16 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico, de
xeito que o feito de un territorio ser produtor de enerxía repercuta positivamente
nos consumidores dese territorio en forma dun menor recibo da luz, no canto de
que, como sucede na actualidade, vaia a significar un maior custo?

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Ana Pontón Mondelo
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/01/2018 10:17:13

María Montserrat Prado Cores na data 30/01/2018 10:17:17

Ana Pontón Mondelo na data 30/01/2018 10:17:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/01/2018 10:17:21

Olalla Rodil Fernández na data 30/01/2018 10:17:23

Xosé Luis Bará Torres na data 30/01/2018 10:17:24
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Comisión.
O Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística veñen de
publicar a Enquisa de Poboación Activa (EPA) referida ao cuarto trimestre de
2017, o que permite coñecer a evolución das variables do mercado de traballo en
Galicia no último trimestre, pero tamén no conxunto do exercicio de 2017.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta:
-Como valora a Xunta de Galicia a evolución do mercado de traballo en Galicia
no ano 2017?
Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 30/01/2018 11:08:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao, Luís
Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carme Santos Queiruga,
Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal,
Manuel Lago Peñas, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araújo,
Davide Rodríguez Estévez e Eva Solla Fernández, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para o seu
debate en Comisión.

O Centro Galego de Bos Aires, histórica institución da emigración galega, é unha
entidade privada con 110 anos de historia, que comezou o 2 de maio de 1907 ca
reunión de asociacións galegas onde se asinou a Acta de Fundación na que se
establecían os obxectivos da mesma organización e do centro, para satisfacer as
necesidades do colectivo da inmigración galega, cun centro hospitalario e
cultural.
O CGBA conta cunha sede de 34.000 metros cadrados (seis pisos e dous sotos),
60 salas de consulta, 6 quirófanos, 500 camas, axudou aos inmigrantes con
cursos de alfabetización, ca creación dunha oficina de Traballo e Inmigración e
con asistencia sanitaria. O centro estableceuse no inmoble do Centro na Avenida
Belgrano despois de estar noutra localización anteriormente.
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Ribera Salud e a fundación arxentina Favaloro, iniciaron conversas a finais do
pasado ano 2017, para mercar o edificio por 42 millóns de euros e tiñan previsto
destinar 60 millóns en modernizar o seu equipamento.
Finalmente, as negociacións mantidas entre a administración do Centro Galego e
Ribera Salud e Favaloro, contiñan unha serie de condicións, segundo estes
últimos, a saber:

- a adquisición do inmoble, entre outras, debendo negociar o importe en base ao
valor en libros revisable e prazo de pago,
- asunción por a nova sociedade da responsabilidade sobre a xestión realizada por
a administración e anteriores directivas do CGBA,
- o mantemento nas mesmas condicións ao persoal traballador, mutualistas,
- e o recoñecemento expreso da propiedade das obras en mans da mutualidade,
mediante outorgamento gratuíto e a perpetuidade á asociación mutualista do
Centro Galego.

Nesta última, recollíase expresamente a cesión das dependencias do Teatro
Castelao, a sala de sesións, presidencia e Ramón Otero Pedrayo, así como todas
aquelas destinadas a preservar o patrimonio histórico e cultural como a
pinacoteca, biblioteca e demais obras de arte. Ademais, requiríase o
funcionamento da asociación nas instalacións, sendo esta sempre a propietaria e
quen defina no seu caso o destino definitivo de todo o patrimonio, non podendo
trasladarse fóra da Arxentina.
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Todas estas condicións, que non eran as iniciais, segundo Ribera Salud e a
fundación Favaloro provocaron a ruptura das negociacións, que foi comunicado
por carta á administración do CGBA.
O vasto patrimonio cultural que o CGBA alberga quedarán en mans do goberno
arxentino para a satisfacción do pago aos acredores, de non aparecer outra
compradora ou interesada.
O Consello da Cultura Galega emitiu un informe publicado neste mes de xaneiro,
“informe sobre os fondos patrimoniais e culturais do Centro Galego de Bos
Aires”, no que se recorda o deber da Xunta de Galicia de protexer o legado
cultural existente fóra do territorio de Galicia en base a o artigo 27 da Lei 7/2013
da galeguidade e do artigo 4 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural
de Galicia.
O artigo 27 recolle a obriga da Comunidade Autónoma de Galicia, en
colaboración coas comunidades galegas asentadas fóra de Galicia, de
desenvolver entre outras, as seguintes actuacións en defensa e protección do
patrimonio cultural galego no exterior:
1. A Comunidade Autónoma de Galicia colaborará na preservación e
conservación do patrimonio cultural das comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia e velará polo seu destino no caso da disolución destas. Para iso, nos casos
en que a normativa o permita, aquel patrimonio cultural e, de forma especial, o
documental, sonoro e inmaterial que para a súa preservación deba ser conservado
en Galicia será destinado, segundo o caso, ao Arquivo da Emigración Galega e
ao Arquivo Sonoro de Galicia, órganos dependentes do Consello da Cultura
Galega, que velará pola súa conservación, catalogación e difusión.
2. Así mesmo a Xunta de Galicia velará pola conservación do patrimonio da
colectividade galega no exterior, así como polo mantemento da memoria
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histórica dos galegos e das galegas emigrados, mediante, entre outras, as
seguintes accións:
1) Catalogación e inventario do patrimonio galego no exterior, especialmente das
entidades e centros galegos.
2) Posta en valor do legado da emigración coa declaración de patrimonio cultural
de Galicia a aqueles centros e entidades centenarias.
3) Difusión e posta en valor do patrimonio material e inmaterial da emigración
galega coa creación dunha rede virtual e con accións de recoñecemento.
Á vista do Informe do O Consello Cultural de Galicia, que reproducimos de
seguido, o patrimonio é inmenso: “Entre os fondos atópanse colección de obras
de arte, doadas por artistas e socios ou mercadas polas diferentes directivas, que
inclúen obras pictóricas, estatuas, esculturas, sinala este informe do OCCG. Entre
eles obras de Castelao, Laxeiro, Viveros, Luis Aquino, Francisco Lamas, Manuel
Oliveira, Demetrio Urruchua, Manuel Torres, José Solla, Samuel Mallo,
Leopoldo Nóvoa García, Luís Seoane, Carlos Maside, Dolores Freixas, Manuel
Escudero, Carlos Cañás, José María Moraña, Gustavo Fernández, Lorenzo
Carballo.
Tamén conta cunha colección de partituras musicais orixinais, obras corais e
sinfónicas, obras que foran encargadas pola Comisión de Cultura e sempre
relacionadas coa colectividade galega. Así mesmo, dispón dun arquivo sonoro
importantísimo para o estudo da cultura e a historia de Galicia, pois componse de
gravacións de conferencias e actos nos que participaron intelectuais galegos e
arxentinos tales como Alfonso Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Martínez Risco,
Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco-Amor, Battistesa ou Ghioldi. Sen
esquecernos do importante patrimonio fotográfico que conserva nas súas
instalacións.”
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O Plenario do Consello da Cultura Galega, na súa sesión ordinaria celebrada no
día 9 de xaneiro de 2018, coa asistencia como membro de honra do Presidente de
Galicia, propuxo o cumprimento do artigo 4 da Lei do Patrimonio cultural de
Galicia, “A Xunta de Galicia promoverá a salvagarda do patrimonio cultural de
Galicia que se atope no exterior, especialmente en Latinoamérica, e alí onde
exista unha presenza significativa de comunidades galegas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para o seu debate en Comisión:

Que vai facer a Xunta de Galicia para preservar o patrimonio do CGBA?
Como vai xestionar ese legado?
Ten constancia a Xunta do cambio de lexislación en Arxentina que permitiría saír
o patrimonio cultural de CGBA do país?
Que valoración fai a Xunta de Galicia da xestión que se fixo a través da
Fundación Galicia Saúde no CGBA?
Que medidas vai adoptar a Xunta no caso de que a entidade crebe e non teña
comprador? Atenderanse aos mutualistas? E que pasará co patrimonio cultural?
Levarase a cabo algún Convenio co goberno de Arxentina para protexer e
conservar o patrimonio na Arxentina, coa colaboración da Xunta de Galicia?
Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/01/2018 11:50:30
Luca Chao Pérez na data 30/01/2018 11:50:41
Paula Vázquez Verao na data 30/01/2018 11:51:09
Luis Villares Naveira na data 30/01/2018 11:51:15
Juan José Merlo Lorenzo na data 30/01/2018 11:51:21
Carmen Santos Queiruga na data 30/01/2018 11:51:23
Antón Sánchez García na data 30/01/2018 11:51:26
Eva Solla Fernández na data 30/01/2018 11:51:29
Paula Quinteiro Araújo na data 30/01/2018 11:51:32
Magdalena Barahona Martín na data 30/01/2018 11:51:35
José Manuel Lago Peñas na data 30/01/2018 11:51:37
Francisco Casal Vidal na data 30/01/2018 11:51:41
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Marcos Cal Ogando na data 30/01/2018 11:51:48
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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 actividade mineira en Santa María Maio, no
Concello de Mondoñedo e as denuncias da veciñanza polos prexuízos que ocasionan os
traballos de Pizarras Veira do Río S.L.

A empresa Pizarras Veira do Río S.L. vén desenvolvendo a explotación da
concesión de dúas cuadrículas mineiras no Concello de Mondoñedo ( As Revas nº 5646
e Ampliación As Revas nº 5873).
De facto, con data 20 de xuño de 2016 a empresa comunica ao Concello de
Mondoñedo a intención de levar a cabo o inicio da actividade mineira na cuadrícula
denominada Ampliación As Revas para o que os Servizos técnicos municipais proceden
a emitir un informe no que se expoñen unha serie de requirimentos, de acordo coa Lei
do Solo, 2/2016, que a entidade non inclúe na súa comunicación.
Entre eles:
-

O visado do proxecto de actividade que non foi asinado nin visado.

-

A relación de elementos patrimoniais catalogados próximos á canteira.
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-

Autorización ou informe favorábel dos órganos que ostentan a

competencia sectorial, isto é, de cunca, ao estar dentro da zona do rego Lobrero
e do río Baos; autorización de paisaxe; servizo de infraestruturas agrarias de
Medio Rural; servizo de Montes e da Dirección Xeral de Patrimonio.
Así mesmo, requíreselle á empresa un plan de restauración e proxecto
construtivo da instalación de residuos mineiros e a licenza de obra se for preciso para o
desenvolvemento da actividade.
Descoñecemos até o momento se Pizarras Veira do Río S.L. achegou a
devandita documentación.
Neste contexto, cómpre sinalar que a actividade da empresa está a causar
grandes prexuízos á veciñanza da parroquia de Santa María Maior que, organizada no
colectivo de Afectados Louseiras do Val do Río Baos, ten denunciado diante da
Valedora do Pobo esta situación así como no Concello de Mondoñedo.
O ruído, o po, danos en propiedades públicas e privadas, estragos e dano
medioambiental, verquidos continuados de aceites e gasóleo na vía pública, a balsa de
decantación reverte sobre o río Baos preto da presa onde se recolle auga para a
veciñanza do Concello de Lourenzá; a destrución e apropiación de camiños públicos,
destrución de soutos e creación de escolleiras, entre outros, son algúns dos prexuízos
denunciados pola veciñanza.
Esta empresa ten recibido recentemente fondos públicos en forma de axudas
para a ampliación e modernización instaladas no rural lugués, segundo informou o
Delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-

Conta Pizarras Veira do Río S.L. con toda a documentación en regra

para o desenvolvemento da actividade mineira nas cuadrículas de explotación nº 5646 e
5873?
-

Cónstanlle ao Goberno galego as sucesivas queixas da veciñanza de

Santa María Maior polos prexuízos que está a ocasionar a actividade da empresa?
-

Prevé adoptar o Goberno galego algunha medida para paliar esta

situación denunciada polo colectivo de Afectados Louseiras do Val do Río Baos?

Santiago de Compostela, 30 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 30/01/2018 16:45:14

Noa Presas Bergantiños na data 30/01/2018 16:45:19

María Montserrat Prado Cores na data 30/01/2018 16:45:23

Ana Pontón Mondelo na data 30/01/2018 16:45:25

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/01/2018 16:45:26

Xosé Luis Bará Torres na data 30/01/2018 16:45:28
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Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María
Luisa Pierres López, 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 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
A posta en marcha a mediados do ano anterior, de ao redor de 40 novas
liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso
convulso e falto de participación, realizado ademais baixo fórmulas
xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da
súa legalidade e viabilidade. Logo destes meses de funcionamento,
pódese constatar que son abundantes as queixas e protestas ante a falla
de servizos, para concluír que o transporte público dependente da
Xunta de Galicia ten empeorado considerablemente.
Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o
transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da
Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar
que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos
orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida
orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores)
para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a
mellora do transporte por estrada en autobús fora de tal ámbito.
Cabe recordar que tal proceso realizouse pola renuncia dunha serie de
empresas a continuar prestando os servizos contratados, pero que foi
unha solución provisional e de urxencia, pois a licitación das súas rutas
así como a da totalidade das que se establezan, débese efectuar para
proceder no ano 2019 a súa adxudicación.
Tendo en conta a diminución das prestacións realizadas nos servizos de
transporte público por estrada e os problemas xurdidos nos últimos
meses, que o deseño anunciado se xeneralice constitúe unha decisión
que expón moitas incógnitas e preocupacións. A unión realizadas entre
as liñas xerais para persoas usuarias e as do transporte escolar, non
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parece un deseño do máis apropiado e unicamente tivo por finalidade
tentar de buscar un aforro público das dotacións dirixidas ao transporte
dende a Comunidade Autónoma, pero non co obxectivo da mellora
destes servizos. Mentres que os servizos do chamado “transporte á
demanda”, se poden cualificar como claramente deficientes e
incompletos.
Que o soporte fundamental para o deseño estea a ser realizado en base
fundamental a propostas e informes elaboradas por unha empresa
privada que leva anos sendo adxudicataria das contratacións realizadas
dende o departamento autonómico de mobilidade, con interese no
sector do transporte, tampouco pode considerarse como un factor
positivo.
Ante tal cúmulo de dúbidas futuras sen resposta coñecida, os deputados
e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu
debate en Comisión:
1. Cal é o calendario concreto que ten previsto e as pautas
fundamentais do proceso para a adxudicación das liñas de
transporte público en Galicia?
2. Cales son os procedementos de participación que levará a efecto
e en que datas?
3. Como se abordarán as competencias doutras administracións
para a coordinación dos servizos e que se ten previsto elaborar no
relativo as competencias a asumir neste eido nas áreas
Metropolitanas de Vigo e A Coruña?
4. Serán os servizos negociados cos concellos?
5. Continuará co modelo anunciado pese ós múltiples problemas
existentes ou que cambios no seu caso introducirá?
6. Existirá algún financiamento adicional novo por parte da Xunta
de Galicia para a prestación destes servizos?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
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Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:04:42
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 17:04:49
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:04:54
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Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María
Luisa Pierres López, 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 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
A posta en marcha a mediados do ano anterior, de ao redor de 40 novas
liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso
convulso e falto de participación, realizado ademais baixo fórmulas
xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da
súa legalidade e viabilidade.
Logo destes meses de funcionamento, pódese constatar que son
múltiples as queixas e protestas ante a falla de servizos, e pódese xa
afirmar que o transporte público dependente da Xunta de Galicia ten
empeorado considerablemente.
Tal e como xa no seu momento denunciaramos, tentar mellorar o
transporte público en Galicia sen ningún aporte adicional da
Administración autonómica, non pode resultar viable. Cabe recordar
que dende a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de acordo aos
orzamentos aprobados para 2018, unicamente se reflicte unha partida
orzamentaria (de 10 millóns de euros, ao igual que para anos anteriores)
para o transporte metropolitano, peno ningunha outra contía para a
mellora do transporte fora de tal ámbito.
A tal estado de cousas, únese agora o novo proceso de contratación de
novos servizos de transporte público por estrada de enorme
importancia, e que van dende Lugo a Pontevedra e o que transita no
eixo de A Coruña – Santiago – Pontevedra – Vigo – Fisterra, cun
número moi relevante de liñas que afectan e transcorren a cerca dunha
cuarta parte do total dos concellos de Galicia.
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Se trata dun contrato de xestión destes servizos, realizado por un
procedemento non aberto e de adxudicación directa, ao que a
administración “invita” a participar a unha serie de empresas que
previamente manifestaran o seu interese polos mesmos, por un importe
de cerca de 19 millóns de euros e cun prazo de execución de
(unicamente) dezaseis meses.
Se trata dun procedemento non exento dunha marxe de
discrepcionalidade dende a administración, posto que incluso unha vez
recibidas e valoradas as ofertas, se pode dispoñer dunha fase de
negociación posterior.
Chama por exemplo a atención os importantes cambios introducidos
entre o anteproxecto e o proxecto, posto que dun total anual de 80
millóns de viaxeiros quilómetro se pase a 118 millóns de viaxeiros
quilómetro, un aumento pois de case un 50 %. E dunha valoración
económica de 8 millóns de euros se pasa agora a un importe cerca dun
20 %, de 9,5 millóns de euros.
Por outra banda, existiron múltiples alegacións que non foron atendidas
e valoracións que contradín a análises realizadas dende a propia
administración, tales como a insuficiencia dos vehículos para garantir
os servizos, a inexistencia de cálculos rigorosos das previsións de
persoas viaxeiras, falta de expedicións, desequilibrios horarios,
coincidencia con outras liñas existentes, variacións inxustificadas de
expedicións.
Ao tempo que as actuais empresas que prestan os servizos obxecto de
contratación, manifesta a súa posición contraria ao proceso
administrativo e de licitación realizado, o que fai prever unha situación
de futuros litixios xudiciais.
Igualmente o “Comité Galego de Transporte por estrada” alega a falla
de información ao respecto.
Pódese afirmar que este proceso de contratación, como os anteriores,
adoeceron da oportuna e previa colaboración por parte dos concellos e
dos axentes sociais e económicos, ao tempo que as súas formulacións
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Por todo o anterior, os deputados e a deputada que asinan formulan á
conselleira de Infraestruturas e Vivenda, as seguintes preguntas para o
seu debate en Comisión:
1. Considera que o proceso para a contratación de novas liñas de
transporte se realizou cas garantías necesarias?
2. Considera que as estimacións da demanda e custos foron
estimados correctamente e por que unhas variacións tan
considerables?
3. Existen e no seu caso, cal é o estado das reclamacións
presentadas?
4. Informouse previamente aos axentes do sector, colectivos de
persoas usuarias e aos concellos afectados?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:11:26
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 17:11:32
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:11:38
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Xoaquín Fernández Leiceaga e María Luisa Pierres López,
deputado e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
A posta en marcha a mediados do ano anterior, de ao redor de 40 novas
liñas de transporte público de viaxeiros por estrada, foi un proceso
convulso e falto de participación, realizado ademais baixo fórmulas
xurídicas que expoñen moitos interrogantes e dúbidas ao respecto da
súa legalidade e viabilidade.
A tal estado de cousas, únese agora o novo proceso de contratación de
novos servizos de transporte público por estrada de enorme
importancia, e que van dende Lugo a Pontevedra e o que transita no
eixo de A Coruña – Santiago – Pontevedra – Vigo – Fisterra, cun
número moi relevante de liñas que afectan e transcorren a cerca dunha
cuarta parte do total dos concellos de Galicia.
Se trata dun contrato de xestión destes servizos, realizado por un
procedemento non aberto e de adxudicación directa, ao que a
administración “invita” a participar a unha serie de empresas que
previamente manifestaran o seu interese polos mesmos, por un importe
de cerca de 19 millóns de euros e cun prazo de execución de
(unicamente) dezaseis meses.
Chama por exemplo a atención os importantes cambios introducidos
entre o anteproxecto e o proxecto, posto que dun total anual de 80
millóns de viaxeiros quilómetro se pase a 118 millóns de viaxeiros
quilómetro, un aumento pois de case un 50 %. E dunha valoración
económica de 8 millóns de euros se pasa agora a un importe cerca dun
20 %, de 9,5 millóns de euros.
Este contrato terá unha moi salientable repercusión concretamente na
área de Santiago, por onde transcorrerán diversas liñas, tales como as
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rutas que unen a capital de Galicia con outras zonas distantes, como
Pontevedra, Vigo, a zona de Arousa, Noia, Muros, Ourense, Camariñas,
etc..., así como outras de índole máis próxima a capital e que na
actualidade forman parte do transporte metropolitano de Santiago,
posto en marcha no ano 2006.
O Concello de Santiago de Compostela no proceso de alegacións
públicas, unicamente aduce que debera establecerse como única parada
en todo o municipio á da Estación de Autobuses, en tanto que o resto
das paradas se atenderían polo tráfico urbano, ao tempo argumenta que
non se estableceran prohibición de tráficos, non sendo tal demanda
integrada. Pero a problemática e participación do concello de Santiago,
dada enorme importancia destas liñas, deber haber sido moito máis
intenso e transcendental. Por exemplo, actualmente o operador do
transporte urbano e o limítrofe ao concello de Teo corresponde a
sociedades dun mesmo grupo empresarial. Pero suscítanse dúbidas ao
respecto de que poida ser levado a cabo se son empresas competidoras.
Igualmente a prestación dos servizos non está garantida, senón que
xorden múltiples interrogantes, posto que existiron abundantes
alegacións que non foron atendidas e valoracións que contradín a
análises realizadas dende a propia administración, tales como a
insuficiencia dos vehículos para garantir os servizos, a inexistencia de
cálculos rigorosos das previsións de persoas viaxeiras, a falta de
expedicións necesarias, os desequilibrios horarios, a coincidencia con
outras liñas existentes, etc...
Ao tempo que as actuais empresas que prestan os servizos obxecto de
contratación, manifesta a súa posición contraria ao proceso
administrativo realizado, o que fai prever unha situación conflitiva de
futuros litixios xudiciais.
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1. Ao marxe da reducida escasamente transcendente alegación
realizada, levouse a cabo un proceso previo de colaboración co
concello de Santiago de Compostela?
2. Non o considerou necesario?
3. Como afectará e que cambios comportará tal proceso de nova
contratación para Santiago de Compostela?
4. Considera que a mesma se realizou con todas as garantías
necesarias?
5. Existen e no seu caso, cal é o estado das reclamacións
presentadas e que efecto poden ter para o futuro?
6. Seguirá o operador do transporte local a realizar servizos de
transporte no concello de Teo?
7. Como pode afectar o actual proceso de contratación a eses
servizos?
8. Que estimacións de demanda afectan as liñas que operan dende
Santiago de Compostela?
9. Continuará o transporte metropolitano nas mesmas condicións e
coas mesmas paradas que na actualidade?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 17:13:11
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 17:13:16
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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 resposta
oral en Comisión.

No Real Decreto 1078/2014, o anexo II recolle as Boas Condicións Agrarias e
Medioambientais da terra. A BCAM 6 do apartado 2 ( solo e reserva de carbono), que
fai referencia ó mantemento da porcentaxe de materia orgánica no solo mediante
prácticas adecuadas, incorporaría a seguinte prohibición:
"A aplicación do purín nas superficies agrícolas non poderá realizarse
mediante sistemas de prato ou abano nin canóns, podendo as Comunidades Autónomas
estableceren excepcións, atendendo ás características específicas das superficies
afectadas, incluídas as condicións orográficas e climáticas, ou outros motivos, debendo
as mesmas quedaren debidamente xustificadas."
O sistema de condicionalidade establecido no REGULAMENTO (UE) nº
1306/2013 do Parlamento europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013, inclúe un
marco a partir do cal os estados membros deben adoptar normas nacionais de boas
condicións agrarias e ambientais.
O marco da Unión debe incluír normas para abordar mellor as cuestións da
auga, do solo, das reservas de carbono, da biodiversidade e da paisaxe, así como do
nivel mínimo de mantemento da terra.
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Os beneficiarios da PAC deben comprender claramente as súas obrigacións en
relación coas normas de condicionalidade. Para iso, tódolos requisitos e normas que
forman parte das mesmas deben ser comunicadas polos estados membros de forma
exhaustiva, comprensible e explicativa, mesmo, cando sexa posible, por medios
electrónicos
No artigo 94 deste regulamento establécense as obrigas dos Estados membros
relativas ás boas condicións agrarias e ambientais:
"Os estados membros garantirán que toda a superficie agrícola, incluída a que
xa non se utilice para a produción, se manteña en boas condicións agrarias e
ambientais.
Os estados membros definirán, a nivel nacional ou rexional, as normas mínimas
para os beneficiarios de boas condicións agrarias e ambientais da terra sobre a base
do anexo II, atendendo ás características específicas das superficies afectadas,
incluídas as condicións edafológicas e climáticas, os sistemas de explotación existentes,
a utilización das terras, a rotación de cultivos, as prácticas de explotación agraria e as
estruturas de explotación.
Os estados membros non definirán requisitos mínimos que non estean
establecidos no anexo II.
O primeiro que non está claro, e haberá que xustificar legalmente é por que
meter esta medida, que afecta, e de que maneira, ó sector lácteo e cárnico bovino case
exclusivamente. Nas BCAMs da condicionalidade da PAC, xa que esta nova "medida"
non ten fundamento científico agronómico desde o punto de vista de manter a materia
orgánica do solo
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(BCAM 6. Mantemento do nivel de materia orgánica no solo mediante prácticas
adecuadas, incluída a prohibición de queimar os restrollos, excepto por razóns
fitosanitarias )
A utilización de novos apeiros para aplicar o xurro en terreos inclinados,
aumenta as necesidades de tracción dos tractores, o prexudicar a estrutura do solo,
favorecer a erosión, e a escorrentía de nutrientes cara as augas.
Un informe da Comisión Europea sobre as emisións de gases contaminantes do
sector gandeiro aclara que o sector de vacún de leite é o que menos amoníaco emite á
atmosfera, sendo os nitratos de síntese e o porcino os principais sectores contaminantes.
É máis, en cifras o gando de vacún de leite é responsable só do 4,4% das emisións de
amoníaco de orixe agrícola. Pola contra, a gran maioría destas corresponden ós nitratos
de síntese (19,7%) e ao porcino (17,5%).
Sendo isto certo, a pregunta é: por que ten que paga-los pratos rotos o sector
lácteo con medidas restritivas condicionando o pago da PAC?
Así como, cal é a razón pola que non se opta por outros aspectos amortecedores
das emisións coma o pastoreo, o enterrado inmediato con laboreo, a diminución do uso
de abonos químicos como a urea, as condicións climáticas, orográficas e edafolóxicas?
O motivo aducido polo Ministerio é o de reduci-las emisións de amoníaco de
orixe agrícola aplicando técnicas que diminúan a volatilización do nitróxeno dos xurros,
pero non toma medida cos nitratos de síntese que na Unión Europea representan o
20,8% das emisións.
O Programa Europeo de Avaliación da Calidade do Aire déixao moi claro: as
zonas con maior contaminación por amoníaco do Estado español son as que teñen máis
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concentración de porcino, en concreto as comunidades de Cataluña e Aragón
fundamentalmente. Pola contra onde se concentra a cabana leiteira, Galicia e a Cornixa
Cantábrica, son as de niveis máis baixos.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral en comisión:
-Por que ten que paga-los pratos rotos o sector lácteo con medidas restritivas
condicionando o pago da PAC ?
-Cal é a razón pola que non se opta por outros aspectos amortecedores das
emisións coma o pastoreo, a redución de uso de abonos químicos como a urea, o
enterrado

inmediato

con

laboreo,

as

condicións

climáticas,

orográficas

e

edafolóxicas,...?
-Que medidas tomou ata o de agora a Consellería de Medio Rural para defendelo sector desta arbitrariedade e cales pensa tomar ?
-É consciente a Consellería de que estas medidas poden facer pecha-las
explotacións de leite familiares e de menos tamaño afondando na crise demográfica e o
despoboamento do rural galego?

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2018

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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Partido dos
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María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
Unha das obrigas legais do Goberno galego en materia de igualdade é a de
“garantir o funcionamento de centros e servizos de información e
asesoramento ás mulleres en número e dotacións suficientes”.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantos centros de información e asesoramento ás mulleres cre o
Goberno que son necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia?
2. Cal é o orzamento que dedica a Xunta de Galicia a tal fin e a cada un
deles en particular?
3. Considera o Goberno galego suficiente dita partida orzamentaria?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
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Á Mesa do Parlamento
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Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
A Comisión Interdepartamental de Igualdade foi constituída en marzo de
2013. Ten como obxectivo o seguimento da aplicación da Lei galega para a
prevención e o tratamento da violencia de xénero, enriquecemento, revisión
e implantación das 320 actuacións recollidas no VI Plan galego para a
igualdade entre homes e mulleres.
Foi definido polo Goberno como un órgano fundamental que se ía encargar
de reforzar a integración do principio de transversalidade de xénero en
todas as políticas e acción da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai dita comisión do cumprimento da Lei galega para
a prevención e o tratamento da violencia de xénero?
2. Considera necesario modificar/complementar dita lei con novas
medidas?
3. Considera suficiente o orzamento dedicado a este obxectivo coa
intención de erradicar a violencia de xénero da nosa sociedade?
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4. Con que frecuencia se reúne dita comisión?
5. Como valora o desenvolvemento do VI Plan de igualdade de Galicia?
6. Realizou algún informe ao remate do mesmo?
7. Cal foi o orzamento executado do total dos 220 millóns de euros
destinados inicialmente?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
O Consello Galego das Mulleres constituído en marzo de 2014, co fin de
actuar como canal de participación efectiva de institucións e asociación no
deseño de políticas de prevención e tratamento integral da violencia de
xénero, da discriminación e da promoción da igualdade entre homes e
mulleres, ademais de dar asesoramento en materia desigualdade.
É un órgano colexiado de carácter consultivo que ten como función elevar
propostas e iniciativas aos poderes públicos, elaborar informes sobre a
situación e perspectivas da igualdade e investigar a realidade das mulleres
galegas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Con que frecuencia se reúne o Consello Galego das Mulleres?
2. Cales son os informes realizados por cada unha das tres comisións
que o forman (muller rural, sobre a diversidade funcional e sobre a
situación sociolaboral)?
3. Foron publicitados ditos informes?
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4. Hai algunha conclusión sobre a reorganización dos tempos de traballo
e a conciliación da vida familiar e da vida laboral?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
A Conta Satélite de Produción Doméstica de Galicia debe ter como
obxectivo principal dar unha información sobre un traballo non retribuído,
pero necesario, que se mantivo durante moito tempo oculto ao resto da
economía, pór de manifesto a importancia da produción doméstica con
relación ao PIB, aplicar no cálculo do valor do traballo non retribuído con
fins de política social (casos de divorcio, lesión ou morte), realizar análises
do funcionamento dinámico da economía doméstica e as súas interaccións
co sector público e o do mercado e proporcionar tamén útiles reflexións
sobre as análises do consumo privado.
A dispoñibilidade de estimacións regulares no tempo da produción
doméstica permitiría ter información sobre o volume producido polos
fogares e o consumo real de servizos.
Ademais, sería de grande utilidade para a implantación de políticas sociais,
especialmente nas que teñan que ver con transferencias sociais aos fogares.
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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:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Dispón a Xunta de Galicia dunha serie de Conta Satélite de traballo
doméstico suficiente para a obtención de conclusións obxectivas?
2. Fixo públicos os resultados de ditos estudos?
3. Deulle a Xunta de Galicia a debida publicidade social?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asdo.:

María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Julio
Torrado Quintela, Concepción Burgo López e Noela Blanco
Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
A situación das mulleres é moi diferente duns países a outros, aínda que
teñen un denominador común: en ningún país do mundo as mulleres teñen
os mesmos dereitos e oportunidades que os homes, o que lles impide
participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da vida.
A pesar dos cambios e esforzos realizados, seguen existindo grandes
desigualdades entre homes e mulleres, que se manifestan de diferentes
formas. A nivel mundial, algunhas cifras facilitadas pola Axencia Española
de Cooperación Internacional evidencian o seguinte:
1. O 70 % da poboación que vive na pobreza son mulleres.
2. Dous terzos da poboación adulta analfabeta son mulleres.
3. Cada minuto morre unha muller no mundo por causas relacionadas
co embarazo e o parto.
4. Polo menos una de cada tres mulleres e nenas en todo o mundo foron
golpeadas ou sometidas a abusos sexuais ao longo da súa vida.
5. O 90 % das vítimas da guerra son civís, a maioría mulleres, nenas e
nenos.
6. A inmigración feminina ten medrado nos últimos dez anos un 74 %,
fronte ao 22 % que aumentou a masculina e, ademais, a xornada
laboral das mulleres inmigrantes é un 37% máis longa que a das
españolas.
Esta situación é consecuencia dos condicionantes de xénero - os roles e
estereotipos que as sociedades asignan ás mulleres e aos homes por
pertencer a un sexo ou outro - que condicionan a vida de homes e de
mulleres, limitando a súa liberdade e impedindo o desenvolvemento pleno
da súa capacidades, tanto persoais como profesionais.
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Aínda queda un gran camiño por percorrer para alcanzar a igualdade real
entre mulleres e homes. Necesitamos traballar para lograr un
empoderamento das mulleres, desaprender os mandatos do xénero,
repensar valores e actitudes que impregnan as culturas e a vida das persoas
que contribúen á desigualdade entre sexos.
A educación é parte esencial para a transmisión dos roles e estereotipos de
xénero, de aí a importancia que ten como ferramenta de cambio social.
Convértese en imprescindible por tanto traballar desde a escola pola
igualdade e abordar o sexismo en todos os ámbitos educativos.
Ao igual que outras Administración Autonómicas (Andalucía, Castela e
León, Valencia, etc) a Xunta de Galicia vén de publicar o I Plan de
actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020,
elaborado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Este plan conta con catro principios inspiradores: a transversalidade
(igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente na
actividade educativa), a sociedade igualitaria (construción dunha sociedade
na que homes e mulleres sexan iguais empregando a educación como
medio para combater todas as formas de discriminación), o obxectivo
“violencia 0 nas aulas e na sociedade” (a imprescindible sensibilización e a
concienciación na comunidade educativa do problema da violencia de
xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición) e a
Inclusión e integración da diversidade (a educación para a aceptación da
diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na comunidade
educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual).
Tamén figura no mesmo que se procederá á:
1. Elaboración de materiais, asesoramento e orientación así como
achegar ferramentas de utilidade para que os centros educativos
dispoñan de recursos para coeducar. O material achegado polos
departamentos responsables de executar este Plan atoparase
dispoñible nas páxinas web de ambos os dous departamentos e na
plataforma de uso habitual polo profesorado dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
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2. Formación do profesorado e alumnado dos centros educativos. Na
súa maior parte, esta formación estará incluída nas actividades
levadas a cabo no Plan anual de Formación do Profesorado da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Incidirase na formación en coeducación, mediante estratexias para a
promoción da igualdade no ámbito educativo, en orientación, con
especial atención na construción de identidades libres de estereotipos
de xénero así como na diversidade afectiva e sexual, sen esquecer a
problemática da violencia de xénero no ámbito.
Con respecto a isto último, o Plan anual de Formación do Profesorado para
o curso 2016/2017 (primeiro de vixencia do I Plan de actuacións para a
Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020) non contempla nin
unha soa acción relacionada con este asunto no que a convocatorias de
grupos de traballo nos centros se refire, que necesariamente deberán
axustarse ás temáticas propostas no anexo I da convocatoria (páxina 34),
nin na modalidade de seminarios (páxina 43).
Do anterior, dedúcese de forma obvia que o compromiso co plan é
inexistente neste ámbito.
Ademais, tamén se establece que “as medidas contidas no I Plan de
actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia implican
custos imputables a gasto ordinario tanto da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria como da Secretaría Xeral da
Igualdade (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza), por este motivo non é posible establecer unha
cuantificación singularizada dos recursos económicos de ambas
consellerías destinados á execución do I Plan de actuacións para a
Igualdade nos centros educativos de Galicia, ao formar parte este Plan,
pola súa propia finalidade, das competencias propias dos dous
departamentos.”. Esta afirmación sitúa orzamento do programa no que
poderíamos denominar un confortable limbo de inconcreción.
Do exposto ata este momento, parece obvio que de non concretar medidas e
dotacións económicas axeitadas, un programa esencial como o que nos
ocupa, pasará a formar parte desa revolución silenciosa da que tanto se
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gaba o Partido Popular, neste caso porque o que non está vivo dificilmente
pode facer ruído algún.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera razoable a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e a Secretaría Xeral de Igualdade que non exista
orzamento concreto e diferenciado en cada curso escolar para o
desenvolvemento do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros
educativos de Galicia 2016-2020?
2. Ten intención de corrixir a anterior situación?
3. Entende que se están a cumprir os obxectivos nas medidas formuladas
para este I Plan de actuacións para a Igualdade no que a elaboración
de materiais, asesoramento e orientación se refire?
4. Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria a incoherencia existente entre as declaracións que
figuran no I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros
educativos de Galicia 2016-2020 relativas á formación do
profesorado e o feito de que non exista ningunha actividade con
temática coincidente co plan, tanto nas convocatorias de grupos de
traballo nos centros como nos seminarios?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:06:03
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/01/2018 10:06:09
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Maria de la Concepción Burgo López na data 30/01/2018 10:06:17
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 10:06:22
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 10:06:29
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
A Marca Galega de Excelencia en Igualdade é un distintivo a través do cal
a Xunta de Galicia lles da recoñecemento a aquelas empresas (públicas ou
privadas) que destacan na aplicación das políticas de igualdade.
Este distintivo, presentado polo Goberno galego con motivo da celebración
de tal día como hoxe, Día Internacional da Muller no ano 2010, supoñía un
recoñecemento explícito da Xunta de Galicia ás empresas que destacan
pola aplicación de políticas de igualdade.
Ademais, naquel momento, augurábase que o distintivo serviría de estímulo
e como ferramenta para avanzar no desenvolvemento do principio de
equidade no ámbito empresarial, na economía e na sociedade galega.
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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:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Cantas empresas contan, desde a súa entrada en vigor, coa distinción
Marca Galega de Excelencia en Igualdade?
2. Ten acadado a distinción Marca Galega de Excelencia en Igualdade
os obxectivos para os que foi creada?
3. Cal foi o número máximo de empresas que contaron coa distinción
(en caso de existir algunha empresa que teña perdido tal distinción)?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:06:58
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:07:04
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:07:09
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:07:11

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

79813

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración
exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de
políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente,
contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
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Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas
orzamentarios, na normativa e nos plans da Administración autonómica.
Para tal fin se propuña o uso de dúas ferramentas: a elaboración de
orzamentos sensibles ao xénero e a avaliación do impacto de xénero das
políticas públicas.
Coa introdución da análise e dimensión de xénero nos orzamentos se
buscaba por de manifesto a posible fenda entre a planificación das políticas
de igualdade e os recursos destinados para a súa posta en funcionamento.
Garantir así mesmo que os fondos públicos son xestionados dun xeito
equitativo dende unha perspectiva de xénero e que na súa execución se
aplica o principio de igualdade, sendo a distribución do gasto axeitada e
xusta coas necesidades de mulleres e homes.
A segunda ferramenta, a avaliación do impacto de xénero nas políticas
públicas, buscaba garantir que a intervención administrativa nos distintos
ámbitos de goberno non contribúa a manter ou aumentar as desigualdades
entre homes e mulleres. Os informes de impacto de xénero que acompañan
normativamente aos anteproxectos de lei e ás propostas de regulamento,
consisten na avaliación previa dos resultados e efectos de cada norma ou
programa sobre os homes e as mulleres e o seu impacto positivo ou
negativo sobre a igualdade de oportunidades.
Entre as actuacións previstas se indicaban:
- Fortalecemento do proceso de avaliación do impacto de xénero na
elaboración e seguimento dos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia coa introdución dunha nova metodoloxía de traballo.
- Impulso á igualdade de oportunidade entre mulleres e homes e á
integración da dimensión de xénero na programación, xestión e seguimento
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo
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Social Europeo (FSE), especialmente en relación co próximo período
2014−2020.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Avaliación do impacto de xénero na programación, xestión e seguimento
do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).
- Establecemento dun procedemento e pautas de orientación que melloren e
normalicen a realización do informe de impacto de xénero nos proxectos de
leis e regulamentos previstos na lexislación vixente.
- Revisión e maior visibilidade da aplicación do principio de igualdade
entre mulleres e homes na programación, xestión e seguimento do Plan
Estratéxico de Galicia 2010-2014, Horizonte 2020.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. De que modo se concretaron durante a vixencia do VI Plan galego
para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 as medidas
previstas para a consecución deste obxectivo?
2. Cal foi o número de programas orzamentarios que contiveron a
dimensión de xénero na súa concepción no ano 2015 e cal foi a
evolución dese número desde o ano 2013?
3. Cal foi o número de programas orzamentarios que contiñan medidas
de mellora das condicións de igualdade no ano 2015 e cal foi a
evolución dese número desde o ano 2013?
4. En relación á actuación prevista de impulso á igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes e á integración da dimensión de
xénero na programación, xestión e seguimento do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo
(FSE), especialmente en relación co próximo período 2014−2020, cal
foi o número cal foi o número e tipoloxía de accións de difusión e
comunicación sobre a inclusión da perspectiva de xénero?
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5. Como se plasmou a avaliación por parte do FOGGA do impacto de
xénero na programación, xestión e seguimento do Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) e do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER)?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

6. Foron publicados os estudos de avaliación do impacto de xénero
previstos con carácter anual?
7. Considera o Goberno suficientemente conquerido este obxectivo ou
entende que é preciso implementar algunha medida máis no futuro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:07:55
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:08:00
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:08:07
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:08:12
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:08:17
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores resultados
na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración
exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de
políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente,
contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender, sendo un
deles:
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2. Mellorar a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes
no deseño, xestión e seguimento dos contratos, subvencións e convenios da
Administración autonómica.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Buscábase elaborar e dar a coñecer entre as traballadoras e traballadores da
administración directrices, criterios e pautas que permitisen introducir
medidas que promovesen e velasen pola igualdade entre mulleres e homes
nos procedementos de contratación pública, na concesión de subvencións e
nos convenios de colaboración. Estas directrices deberían verse traducidas
en aplicacións prácticas cun avance visible da integración do enfoque de
xénero en todos os procedementos ata a súa normalización.
Entre as actuacións previstas para conquerir este obxectivo estaban:
- Elaboración de criterios e pautas para orientar a incorporación da
promoción da igualdade entre mulleres e homes nos pregos e
procedementos de contratación pública.
- Avance na aplicación práctica da perspectiva de xénero nos contratos da
Administración autonómica e do seu sector público co obxectivo de que o
seu uso estea normalizado no horizonte de 2015.
- Redacción de directrices e orientacións para facilitar a introdución de
medidas de estímulo á igualdade de xénero na concesión de subvencións e
nos convenios de colaboración promovidos pola Administración
autonómica.
- Fomento do uso de medidas de promoción da igualdade entre mulleres e
homes no deseño e concesión de axudas da Administración autonómica e
do seu sector público, así como na formalización dos seus convenios de
colaboración.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cales foron as medidas adoptadas durante a vixencia do VI Plan
Galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 de cara á
consecución deste obxectivo concreto?
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2. Cal foi o número de procedementos que incorporaron cláusulas con
perspectiva de xénero durante os anos de vixencia deste plan?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Conqueriuse o obxectivo da normalización dos criterios de
perspectiva de xénero en todos os Contratos da Administración
autonómica e do seu sector público no horizonte marcado do ano
2015?
4. Que variación constatan na proporción de contratos, subvencións e
convenios da Administración autonómica a prol das mulleres entre
os anos 2013 e a actualidade?
5. Cal foi a evolución do número de convocatorias de axudas e do
número de convenios asinados que incorporaron criterios de
igualdade de xénero durante os anos de vixencia deste Plan?
6. Chegou a elaborarse unha guía que facilite a introdución de medidas
de estímulo á igualdade de xénero na concesión de subvencións e nos
convenios de colaboración promovidos pola Administración
autonómica?
7. E cal foi a porcentaxe de incorporación destes criterios por tipoloxías
de axudas e de convenios durante os anos de vixencia deste plan?
8. Considera o goberno suficientemente conquerido este obxectivo?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:08:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:08:47
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:08:52
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:08:57
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:09:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración
exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de
políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente,
contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
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3. Desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero,
así como de estudos e contidos da Administración autonómica que integren
a perspectiva de xénero.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Buscábase co mesmo o mantemento, consolidación e mellora da
visibilidade do panel de indicadores de xénero que forman parte do sistema
estatístico da Comunidade Autónoma. Reforzar a análise e enfoque de
xénero no portal estatístico especialmente para o mundo educativo coa
orientación de avanzar no coñecemento da importancia e necesidade dos
indicadores de xénero e da súa aplicación práctica.
Establecíanse así mesmo, criterios para a integración desta perspectiva nos
contidos e a desagregación de datos por sexo en estudos, informes e
materiais publicados pola Administración autonómica, así como nos seus
portais virtuais.
As actuacións previstas para acadar este obxectivo incluían:
- Consolidación do panel de indicadores de xénero que forma parte do
sistema estatístico da Comunidade Autónoma.
- Mantemento da actividade estatística dirixida a representar a realidade das
mulleres galegas e a comparar a súa situación coa dos homes.
- Mellora da visibilidade dos indicadores de xénero e sobre a realidade das
mulleres galegas dispoñibles na Web do organismo estatístico da
Comunidade Autónoma.
- Reforzo da perspectiva de xénero no portal estatístico para o mundo
educativo coa orientación de avanzar no coñecemento da importancia e
necesidade dos indicadores de xénero e da súa aplicación práctica.
- Establecemento dos criterios que fomenten a consideración da perspectiva
de xénero e o uso de datos desagregados por sexo nos contidos publicados
pola Administración autonómica.
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- Desenvolvemento da perspectiva de xénero e fomento do uso de datos
desagregados por sexo nos estudos, informes, estatísticas e outros materiais
publicados pola Administración autonómica.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Reorganización paulatina dos contidos relacionados coa igualdade entre
mulleres e homes e/ou que integren a perspectiva de xénero existentes na
Rede de portais da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cales foron os estudios e medidas adoptadas durante a vixencia do VI
Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 de
cara á consecución deste obxectivo concreto?
2. Cal foi a porcentaxe de execución que rexistrou o Instituto Galego de
Estatística da operación da consolidación do panel de indicadores de
xénero que forma parte do sistema estatístico da Comunidade
Autónoma e durante os anos de vixencia deste plan?
3. Cales foron as principais melloras implementadas polo Instituto
Galego de Estatística da visibilidade dos indicadores de xénero e
sobre a realidade das mulleres galegas dispoñibles na Web do
organismo estatístico da Comunidade Autónoma?
4. Que tipo de reforzo se levou a cabo dende o Instituto Galego de
Estatística para a mellora da perspectiva de xénero no portal
estatístico para o mundo educativo durante os anos de vixencia do
plan?
5. Cal foi o número e tipoloxía de instrumentos elaborados pola
Secretaría Xeral de Cultura, así como das accións de difusión e
comunicación dos mesmos, de cara a establecer os criterios que
fomenten a consideración da perspectiva de xénero e o uso de datos
desagregados por sexo nos contidos publicados pola Administración
autonómica durante eses anos?
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6. Cal é a valoración do Goberno de todas as accións desenvolvidas
durante os anos de vixencia do plan?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración
exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de
políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente,
contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
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4. Promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a
Administración autonómica de xeito que sexa visible por igual ás mulleres
e aos homes, especialmente no eido da comunicación institucional.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Para a súa consecución, propúñanse accións formativas que permitirían
acadar unha linguaxe e un uso da imaxe inclusivos e igualitarios na
administración autonómica, prestando especial interese ao ámbito da
comunicación institucional. Para reforzar este obxectivo se coordinarían
esforzos e desenvolveríanse pautas de supervisión e orientación dirixidas á
administración, facendo fincapé nos contidos da Rede de portais da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e no
departamento competente en materia de política lingüística.
Por outra banda, de cara á interiorización por parte da sociedade da
necesidade de utilizar unha linguaxe non sexista, desenvolveríanse de xeito
paralelo actuacións divulgativas entre a cidadanía.
As accións previstas para acadar este obxectivo eran:
- Realización de accións formativas de carácter práctico para contribuír ao
uso dunha linguaxe inclusiva nas publicacións da Administración
autonómica e á incorporación da perspectiva de xénero nas accións de
comunicación.
- Coordinación das accións publicitarias da Administración autonómica de
cara a reforzar a súa sensibilidade respecto ao uso dunha linguaxe e imaxes
inclusivas.
- Desenvolvemento de pautas de supervisión e orientación para facilitar e
estimular un mellor uso dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas
publicacións da Administración autonómica.
- Aplicación de medidas orientadas a asegurar unha linguaxe e imaxes máis
inclusivas nos textos normativos publicados pola Administración
autonómica.
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- Proxección dunha linguaxe e imaxes máis inclusivas na Rede de portais
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Utilización dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas actuacións de
investigación e asesoramento realizadas polo departamento competente en
política lingüística.
- Desenvolvemento de accións de divulgación e/ou información para
promover o uso dunha linguaxe inclusiva na cidadanía galega, con especial
atención á comunidade escolar.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Durante os anos de vixencia deste plan cal foi o número de accións de
formación realizadas pola Secretaría Xeral de Igualdade para
contribuír ao uso dunha linguaxe inclusiva nas publicacións da
Administración autonómica e á incorporación da perspectiva de
xénero nas accións de comunicación?
2. En relación ás accións comentadas, cantas persoas resultaron
formadas? Cal foi o porcentaxe de homes e cal o de mulleres?
3. Cal foi o número total de campañas e accións publicitarias da
Administración autonómica revisadas e validadas dende a Secretaría
Xeral de Medios durante os anos de vixencia do plan?
4. Cal foi o número total de textos revisados e validados pola Secretaría
Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza co fin de asegurar unha linguaxe e imaxes máis
inclusivas nos textos normativos publicados pola Administración
autonómica?
5. Cales e en que número foron as accións de divulgación e/ou
información realizadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística
co fin de promover o uso dunha linguaxe inclusiva na cidadanía
galega, e con especial atención á comunidade escolar?
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6. Que número e tipoloxía de medios de difusión e comunicación foron
utilizados para tal fin?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

7. Como valoran a incidencia e efectividade de todas as medidas
adoptadas de cara a consecución deste obxectivo durante os anos de
vixencia do plan?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:10:43
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:10:49
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:10:54
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:10:59
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:11:04

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

79829

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez, Xoaquín
Fernández Leiceaga, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado Quintela, deputadas
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.

No mes de febreiro deste ano, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presentou varias iniciativas para que o Goberno galego nos informase sobre as
medidas que van adoptar ante as deficiencias existentes na ETAP do concello de
Ordes.

Á vista da resposta dada no mes de setembro por parte da Xunta de Galicia, así
como da falla de interese por solucionar este problema, que pode afectar á saúde
dos veciños e veciñas que se abastecen desta estación, os Socialistas
reiterámoslle as iniciativas.

O concello de Ordes ten unha poboación de 12.669 habitantes, segundo os
últimos datos publicados polo INE (01.01.2016).

A ETAP que abastece de auga potable a este concello é bastante antiga, sen que
tivese un axeitado mantemento durante este tempo o que ocasionou a situación
de deterioro que presenta na actualidade.

A dita estación dispón de dúas liñas de tratamento das augas, unha delas está fóra
de funcionamento por presentar varios problemas técnicos, deficiencias
existentes no decantador e no filtro aberto.

Estas deficiencias unidas o aumento da poboación no núcleo urbano do
municipio fai que aumenten as necesidades de consumo de auga, o que provoca
que se supere aínda máis o caudal que pode tratar actualmente a ETAP.
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A capacidade dos depósitos existentes é de 1.700 m3 e estímase que o consumo
actual punta ascende a 2.000 m3/día, polo que o caudal tratado pola planta non
chega para abastecer as solicitudes, xa que en caso de deficiencia ou avaría o
subministro non estaría asegurado nin durante as primeiras vinte e catro horas
seguintes á aparición da deficiencia, comprometendo o abastecemento dos
usuarios.

Os técnicos de Augas de Galicia visitaron a ETAP xunto co persoal encargado do
mantemento e explotación das instalacións para poder analizar o problema, e
constataron a existencia do dito problema de capacidade de tratamento e mal
estado de conservación das instalacións debido á súa antigüidade.

O Pleno do Concello de Ordes aprobou por unanimidade unha moción na que se
instaba á Xunta de Galicia a:

Levar a cabo as obras necesarias de mellora da ETAP e o resto das actuacións
necesarias na rede de abastecemento municipal. Demoler a segunda liña de
tratamento de auga potable e acometer unha nova que atenda ás necesidades da
poboación.
Levar a cabo as obras de mantemento necesarias no edificio de control existente.
Mellorar a rede de abastecemento de auga potable do concello, dende a estación
de tratamento aos depósitos, cunha nova impulsión con bombeo dende o edificio
de control da planta.
Ante esta situación, reiterada xa en varias ocasións, as deputadas e os deputados
que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Considera o Goberno galego que a dita ETAP se atopa nun estado axeitado
para poder prestar o servizo de distribución de auga potable coas garantías
necesarias de seguridade e salubridade?

2ª) Cando vai acometer a Consellería de Medio Ambiente e ordenación do
Territorio as melloras necesarias na ETAP de Ordes?
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores resultados
na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, e que buscaba consolidar a posición de ‘administración
exemplar’ do Goberno galego no deseño, execución e seguimento de
políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma equivalente,
contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
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6. Desenvolver medidas que favorecesen a mellora da acción pública en
materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da
Administración autonómica e con efecto exemplar na sociedade.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Medidas que buscaban favorecer entre outras as modalidades mixtas e de
teleformación nos cursos ofertados pola Administración autonómica, por
ser estas as que máis se adaptan ás dispoñibilidades de tempo, permitindo
compatibilizar a formación coas obrigas laborais, sociais e familiares.
Igualmente para conciliar os distintos tempos, intentar fomentar a
flexibilidade horaria no desenvolvemento da xornada de traballo e o
teletraballo. No terreo do acceso e promoción profesional, propúñase
manter a esixencia de coñecemento da normativa en materia de igualdade
nos programas dos procesos selectivos e valorar os cursos sobre igualdade
de xénero nos concursos de emprego público, difundindo os datos sobre a
presenza de mulleres e de homes en cada corpo, escala ou categoría de
emprego público.
As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo
incluían:
 Mantemento da normativa en materia de igualdade de xénero nos
programas dos procesos selectivos para o acceso aos corpos ou
escalas de funcionariado e para o ingreso nas categorías de persoal
laboral da Administración autonómica.
 Valoración dos cursos en materia de igualdade de xénero nos
concursos para a provisión de postos vacantes dos corpos, escalas e
categorías de emprego público.
 Difusión da presenza de mulleres e homes en cada corpo, escala ou
categoría de emprego público a través das convocatorias de procesos
selectivos para o acceso á Administración autonómica.
 Fomento da flexibilidade horaria e do teletraballo atendendo aos
dereitos do persoal da Administración autonómica e aos dereitos da
cidadanía como receptora do servizo público desenvolvido por esta.
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 Implantación de novas medidas de estímulo para unha crecente e
efectiva igualdade entre mulleres e homes no sector público
autonómico.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

 Desenvolvemento dunha oferta anual de actividades formativas na
modalidade de teleformación ou mixta que facilite ao persoal ao
servizo da Administración autonómica a conciliación coa vida
familiar e laboral.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que datos manexa a Dirección Xeral de Función Pública sobre a
porcentaxe do número de procesos selectivos con sistema de
oposición ou concurso oposición cuxos programas incorporan a
normativa en materia de igualdade de xénero durante os anos de
vixencia deste plan?
2. Cal foi o número de postos de traballo cubertos durante dito período
desagregados por sexo?
3. Constataron no último ano de vixencia do plan un incremento no
número de persoas que acreditaron formación valorable en materia
de igualdade ? Cal foi ese incremento respecto ao ano 2013 e cal é o
dato desagregado por sexo?
4. Cantos foron os funcionarios e funcionarias, así como persoal laboral
dependentes da Administración autonómica que segundo datos da
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa
demandaron flexibilidade horaria ou a opción de teletraballo durante
os anos 2013 e 2015? Cal é a valoración que fai o Goberno deste
dato?
5. Cales foron as medidas concretas adoptadas durante a vixencia do VI
Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes 2013-2015 de
cara a alcanzar unha efectiva igualdade entre mulleres e homes no
sector público autonómico?
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6. Considera este Goberno suficiente o nivel de mellora da acción
pública entre o persoal ao servizo da Administración autonómica en
materia de igualdade de xénero e durante o período de vixencia do
VI Plan de igualdade?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.:

María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, consolidar a posición de ‘administración exemplar’ do
Goberno galego no deseño, execución e seguimento de políticas das que
mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, contribuíndo ao
progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:

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

79837

Grupo Parlamentario

7. Impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido
local, cunha atención especial á formación dos seus recursos humanos e á
creación de novos espazos de interacción e experiencias.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Este impulso apuntábase que precisaba dunha fase informativa e
divulgadora e formación específica e continua en materia de igualdade de
xénero dirixida ao persoal das entidades locais, en particular ao que está
directamente vinculado ao traballo pola igualdade. Habilitaríase un espazo
web de intercambio e transferencia de experiencias e boas prácticas ao
tempo que se apoiaría ás entidades locais na realización de programas
enfocados á igualdade entre xéneros. Así mesmo, seguiríase apoiando o
papel dos centros de información ás mulleres como axentes dinamizadores.
As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo
incluían:
- Difusión de información e concienciación para promover unha plena
aplicación da igualdade e da transversalidade de xénero na formulación das
políticas locais.
- Realización dun programa de formación específico en políticas e
actuacións públicas con perspectiva de xénero dirixido ao persoal das
entidades locais.
- Desenvolvemento dun programa de formación continua e especializada en
xénero, principalmente na modalidade virtual, para fortalecer as
competencias e destrezas do persoal vinculado ao traballo pola igualdade
nas entidades locais.
- Reforzamento do papel dos centros de información ás mulleres como
axentes dinamizadores da igualdade entre homes e mulleres no ámbito
local.
- Habilitación dun espazo web colaborativo para fomentar a posta en
común e a transferencia de experiencias e boas prácticas en aras dunha
maior calidade e innovación no desenvolvemento das políticas de igualdade
nas entidades locais.
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- Apoio ás entidades locais no deseño e realización de programas de
promoción da igualdade entre mulleres e homes.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o número de circulares informativas remitidas por parte da
Dirección Xeral de Administración Local ao persoal directivo e de
representación de concellos, mancomunidades de municipios e
consorcios locais co fin de concienciar e promover a plena aplicación
da igualdade e da transversalidade de xénero na formulación das
políticas locais?
2. Cantas foron as persoas, dentro do persoal de concellos,
mancomunidades de municipios e consorcios locais que asistiron ás
accións formativas ou cursos de formación específica en políticas e
actuacións públicas con perspectiva de xénero ?
3. Poden confirmar a posta en práctica durante o período do VI Plan de
igualdade do programa de formación continua e especializada en
xénero, na modalidade virtual, para fortalecer as competencias e
destrezas do persoal vinculado ao traballo pola igualdade nas
entidades locais?
4. Como valoran o incremento de persoal e número de CIMs neste
período de vixencia do VI Plan de igualdade? Consideran que a
implantación dos mesmos no territorio é suficiente?
5. Foi habilitado o espazo web colaborativo para fomentar a posta en
común e a transferencia de experiencias e boas prácticas en aras
dunha maior calidade e innovación no desenvolvemento das políticas
de igualdade nas entidades locais?
6. Cal foi o número e tipoloxía de programas de promoción de igualdade
subvencionados nas entidades locais durante os anos de vixencia do
VI Plan de igualdade?
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7. Considera este Goberno suficiente o impulso as políticas de igualdade
e a transversalidade de xénero no eido local durante o período de
vixencia do VI Plan de igualdade?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:18:14
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:18:21
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:18:28
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:18:34
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:18:40
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Mellora da Gobernanza a favor da igualdade” , situándoo, nunha primeira
orde de magnitude, consolidar a posición de ‘administración exemplar’ do
Goberno galego no deseño, execución e seguimento de políticas das que
mulleres e homes se beneficien de forma equivalente, contribuíndo ao
progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.
Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de
intervención centrábanse en conseguir un maior impacto e eficacia da
acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes.
Definíanse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
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8. Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da
igualdade entre mulleres e homes así como no labor de cooperación
exterior da Administración autonómica.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Para acadalo contemplábase a posta en marcha dun grupo técnico de
traballo para a coordinación, dinamización e seguimento das políticas de
igualdade e da estratexia de transversalidade de xénero na Administración
autonómica.
As accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo
incluían:
- Revisión anual dos avances en pro da igualdade de xénero polo Consello
da Xunta de Galicia, especialmente nos ámbitos cubertos polo presente
plan, seguida da posta en valor e difusión pública das boas prácticas.
- Organización bianual dunha Conferencia de Alto Nivel sobre a Igualdade
de Xénero para estimular o debate e o intercambio de experiencias entre as
administracións públicas e para promover a adopción de fórmulas de
cooperación que enriquezan unha intervención integrada.
- Organización e asistencia a conferencias, encontros, foros de debate de
ámbito nacional e internacional que contribúan a difundir o papel destacado
das políticas de igualdade en Galicia e ao desenvolvemento de novas
colaboracións institucionais.
- Participación en proxectos e iniciativas de cooperación rexional,
transfronteriza e internacional dirixidos ao deseño e exploración de novos
modelos e programas de intervención en relación coa estratexia para a
igualdade entre mulleres e homes.
- Estímulo á consideración de xénero e do empoderamento das mulleres
nos proxectos e microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no
exterior apoiados pola Administración autonómica.
- Apoio preferente aos proxectos de educación para o desenvolvemento e
aos proxectos para a consolidación e fortalecemento de organizacións non
gobernamentais que integren a perspectiva de xénero.
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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:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Cal foi o número de xuntanzas e acordos tomados nas mesmas do
grupo de traballo conformado pola Secretaría Xeral de Igualdade
para a coordinación, dinamización e seguimento das políticas de
igualdade e da estratexia de transversalidade de xénero na
Administración autonómica?
2. Foi celebrada a convocatoria bianual dunha Conferencia de Alto
Nivel sobre a Igualdade de Xénero para estimular o debate e o
intercambio de experiencias entre as administracións públicas e para
promover a adopción de fórmulas de cooperación que enriquezan
unha intervención integrada? De terse celebrado, cales foron os
principais resultados das mesmas?
3. Que tipo de novas colaboracións institucionais xurdiron durante os
anos de vixencia do VI Plan de igualdade e froito da asistencia a
foros, encontros ou conferencias no ámbito nacional ou internacional?
4. Cal foi o número de proxectos e iniciativas aprobadas de cooperación
rexional, transfronteriza e internacional dirixidos ao deseño e
exploración de novos modelos e programas de intervención en
relación coa estratexia para a igualdade entre mulleres e homes
durante os anos de vixencia do plan?
5. Cal foi o número e tipo de proxectos financiados e apoiados pola
Administracion autonómica que garanten a consideración de xénero e
do empoderamento das mulleres nos proxectos e microproxectos de
cooperación para o desenvolvemento no exterior e durante os anos de
vixencia do VI Plan de igualdade?
6. Cal foi o número e tipo de proxectos financiados de educación para o
desenvolvemento así como de proxectos para a consolidación e
fortalecemento de organizacións non gobernamentais que integraron a
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perspectiva de xénero durante os anos de vixencia do VI Plan de
igualdade?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

7. Cal é a valoración que fai o Goberno das diferentes accións e grao de
cumprimento do obxectivo de “fortalecemento da colaboración
interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres
e homes así como no labor de cooperación exterior da Administración
autonómica”?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:19:00
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:19:06
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:19:11
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:19:15
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:19:20
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel
Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia
Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Cambio de valores e modelos para a igualdade” , e que buscaba remover
os valores, actitudes e estereotipos que sustentan un clima social tolerante
coa desigualdade entre mulleres e homes, así como con calquera acción ou
inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou violento
por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a
necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo
en xénero.
Definíanse un total de sete obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
1. Promover a sensibilización a favor da igualdade efectiva entre mulleres e
homes en todos os ámbitos da vida persoal, social, laboral e familiar.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Para esta tarefa, considerábase necesario incidir nas distintas instancias de
socialización e de formación de opinión. Por unha banda, os medios de
comunicación e por outra, o traballo coas familias, que viven unha
transformación social en termos de igualdade imparable nos últimos anos.
Promoción de actividades directamente relacionadas coa coeducación e que
tivesen continuidade nos anos posteriores, particularmente no traballo con
mozos e mozas.
Entre as accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo
incluíase:
- Reflexión e análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo
desde unha perspectiva de xénero como estímulo á mellora das actitudes de
respecto aos dereitos das persoas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o número de obradoiros e/ou outras actividades que se
promoveron dende o Instituto Galego de Consumo durante os anos
de vixencia do VI Plan de Igualdade e dirixidas a asociacións de
mulleres, especialmente do ámbito rural e de cara á mellora das
actitudes de respecto aos dereitos das persoas?
2. Cantas foron as mulleres que asistiron a eses obradoiros ou
actividades durante eses anos?
3. Teñen constancia de cal foi o grao de satisfacción das asistentes a
estas actividades?
4. Cal é a súa valoración das accións dirixidas ás mulleres do ámbito
rural realizadas polo Instituto Galego de Consumo dirixidas á
mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas, durante os
anos de vixencia do VI Plan de igualdade?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:19:40
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:19:45
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 10:19:55
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 10:20:02
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 10:20:11
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:20:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:20:27
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:20:32
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel
Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia
Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Cambio de valores e modelos para a igualdade” , e que buscaba remover
os valores, actitudes e estereotipos que sustentan un clima social tolerante
coa desigualdade entre mulleres e homes, así como con calquera acción ou
inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou violento
por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a
necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo
en xénero.
Definíanse un total de sete obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
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7. Mobilizar a toma de conciencia social sobre a problemática da violencia
de xénero e a responsabilidade compartida da cidadanía na súa
erradicación.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Para acadar este obxectivo tratábase de incidir na concienciación e
sensibilización social, así coma na necesidade da implicación de toda a
sociedade na súa eliminación. Traballar na sensibilización, prevención e
formación en distintos ámbitos e dirixida a diversos colectivos.
Entre as accións específicas previstas para a consecución deste obxectivo
incluíase:
- Realización de obradoiros para reflexionar sobre a violencia de xénero
implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e
socialización diferencial.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o número de obradoiros que se promoveron dende o Instituto
Galego de Consumo durante os anos de vixencia do VI Plan de
igualdade e dirixidas a asociacións de mulleres, especialmente do
ámbito rural co fin de reflexionar sobre a violencia de xénero
implícita na publicidade, como vía de transmisión de valores e
socialización diferencial?
2. Cantas foron as mulleres do rural que asistiron a eses obradoiros ou
actividades durante eses anos?
3. Teñen constancia de cal foi o grao de satisfacción das asistentes a
estes obradoiros?
4. Cal é a valoración que dende o Goberno se fai dos obradoiros que
dende o Instituto Galego de Consumo e dirixidas especialmente ás
mulleres do ámbito rural, se emprenderon de cara a reflexionar
sobre a violencia de xénero implícita na publicidade, como vía de
transmisión de valores e socialización diferencial, e durante os anos
de vixencia do VI Plan de igualdade?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:14:34
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:14:40
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 10:14:45
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 10:14:51
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 10:14:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:15:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:15:07
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:15:14
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel
Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores resultados
na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Aproveitamento do talento feminino” , e que buscaba potenciar unha
participación máis ampla e diversa das mulleres no desenvolvemento
económico e social de Galicia, aproveitando o talento, a experiencia e a
visión deste valioso capital humano para aumentar as bases dun tecido
produtivo máis innovador e competitivo e cada vez máis
internacionalizado; fomentando ao mesmo tempo unha organización
empresarial máis comprometida coa igualdade de xénero.
Definíanse un total de seis obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
5. Potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das
mulleres rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica.
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O Informe sobre igualdade do Parlamento Europeo do ano 2011,
consideraba que “as taxas de emprego son inferiores nas zonas rurais e
ademais unha gran cantidade de mulleres non figura no mercado laboral
oficial e, polo tanto, non están rexistradas como desempregadas nin
incluídas nas estatísticas de desemprego, o que ocasiona problemas
financeiros e xurídicos específicos relacionados co dereito aos permisos de
maternidade ou as baixas por enfermidade, a adquisición dos dereitos de
pensión e o acceso á seguridade social, así como problemas en caso de
divorcio, considerando tamén que as zonas rurais resultan prexudicadas
pola falta de emprego de alta calidade”.
Por este motivo, para conquerir este obxectivo , entre as accións específicas
previstas incluíase:
- Realización dun estudo que analice o potencial de diversificación da
actividade económica no rural como oportunidade de negocio para as
mulleres emprendedoras e empresarias.
- Fomento do coñecemento e implantación da titularidade compartida das
explotacións agrarias como medida para recoñecer e dar visibilidade á
participación das mulleres no desenvolvemento rural.
- Apoio ás mulleres para o acceso á terra con vocación agraria e a mellora
das súas capacidades produtivas.
- Apoio á realización de proxectos empresariais e ao desenvolvemento
profesional das mulleres do medio rural en todos os posibles ámbitos de
actividade.
- Potenciamento do comercio electrónico e de novas formas de distribución
como ferramenta que garanta a viabilidade das iniciativas económicas das
mulleres no rural.
- Consideración da perspectiva de xénero e/ou de medidas de acción
positiva para as mulleres nos criterios de recoñecemento de iniciativas de
desenvolvemento rural (Premios Agader).
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- Fomento de programas integrais de base comunitaria en zonas rurais que
favorezan a inclusión social e laboral das mulleres.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Apoio ao desenvolvemento profesional das mulleres na posta en práctica
dos plans estratéxicos para o desenvolvemento sostible das zonas costeiras
a través da incorporación da perspectiva de xénero, con especial atención ás
áreas rurais.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Fíxose efectiva a realización do estudo que a Secretaría Xeral de
Igualdade preveu no VI Plan de igualdade para a análise do potencial
de diversificación da actividade económica no rural como
oportunidade de negocio para as mulleres emprendedoras e
empresarias? En caso de terse realizado, cal foi o número e tipo de
medios de difusión utilizados? Cal o número de consultas e descargas
na web?
2. Desenvolveuse por parte da Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria o Rexistro de Titularidade Compartida de Explotacións
Agrarias de Galicia? Cal foi o número de entidades de titularidade
compartida inscritas entre os anos de vixencia do VI Plan de
igualdade? Cal o número de mulleres inscritas como cotitulares de
explotacións agrarias? Cal o número e tipoloxía dos medios de
difusión utilizados?
3. En relación coas medidas de apoio á realización de proxectos
empresariais e ao desenvolvemento profesional das mulleres do
medio rural cal foi o número total de mulleres destinatarias dos
proxectos subvencionados?
4. Cal foi o número de proxectos empresariais financiados a mulleres
profesionais e empresarias do medio rural e co fin de potenciar o
comercio electrónico e as novas formas de distribución como
ferramenta que garanta a viabilidade das iniciativas económicas das
mulleres no rural?
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5. Cal foi o número de programas subvencionados pola Dirección Xeral
de Familia e Inclusión coa finalidade de fomento de programas
integrais de base comunitaria en zonas rurais e favorecedores da
inclusión social e laboral das mulleres e durante os anos de vixencia
do VI Plan de igualdade? Cantas foron as mulleres destinatarias
destes programas subvencionados? Cal foi a porcentaxe de programas
a favor da inclusión das mulleres sobre o total de programas
subvencionados?
6. Cal é a valoración que dende o Goberno se fai das accións
desenvolvidas de cara a conquerir o obxectivo de “potenciamento do
desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres rurais
en todos os posibles ámbitos da actividade económica” durante os
anos de vixencia do VI Plan de Igualdade?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
José Manuel Pérez Seco
José Antonio Quiroga Díaz
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:21:04
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:21:09
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 10:21:14
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 10:21:20
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:21:26
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:21:31
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:21:36
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María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, José Manuel
Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, se subliñaba o interese en conseguir máis e mellores
resultados na aplicación práctica deste valor fundamental da democracia.
Máis das tres cuartas partes das actuacións contidas na planificación de dito
plano incorporaban cambios ou eran novas respecto ao que se estaba a
facer en anos anteriores. Así mesmo, se anunciaba a intención de levar a
cabo
un grande esforzo de coordinación interdepartamental para
intensificar o enfoque multidisciplinar e a perspectiva de xénero nas
diferentes políticas públicas que afectan á igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes.
Isto levou a destacar o empeño nun eixe estratéxico que se titulaba
“Participación activa das mulleres na sociedade”, e que buscaba promover
a plena participación das mulleres en condicións de igualdade cos homes en
todas as esferas e estruturas da sociedade, así como o equilibrio entre sexos
en materia de representación e influencia en todos os niveis dos procesos
de toma de decisións, favorecendo o intercambio de experiencias, a
colaboración mutua e o uso das novas tecnoloxías.
Definíanse un total de cinco obxectivos operativos para dar contido a este
eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender sendo un
deles:
3. Estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas
tecnoloxías por parte das mulleres e diminuír a fenda dixital existente en
relación cos homes.
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E para tal fin, considerábase preciso divulgar os beneficios e as
potencialidades das novas tecnoloxías e Internet entre a poboación
feminina, co obxecto de estimular o seu interese.
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Por este motivo, para conquerir este obxectivo , entre as accións específicas
previstas, e especialmente dirixidas ás mulleres rurais, incluíase:
- Capacitación das mulleres no uso avanzado das novas tecnoloxías na súa
vida cotiá e como instrumento de participación social.
- Realización de accións formativas en materia de novas tecnoloxías
considerando as necesidades especiais dos grupos de mulleres que
presentan un maior descoñecemento ou dependencia das mesmas coa
implicación do voluntariado dixital.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o número de accións de capacitación realizadas por tipoloxía e
impartidas pola Secretaría Xeral da Igualdade durante os anos de
vixencia do VI Plan de igualdade? Cantas foron as mulleres formadas
a través destas accións?
2. Cal foi o número de apoios dixitais deseñados e postos en marcha
dirixidos especificamente a mulleres rurais por parte da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia e durante os anos de
vixencia do VI Plan de igualdade? Cal foi o número de entidades de
acción voluntaria que traballaron coas mulleres? Que número de
persoas colaboraron como voluntarias dixitais? Cantas foron as
mulleres usuarias que recibiron
apoios dixitais das persoas
voluntarias?
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3. Cal é a valoración que dende o Goberno se fai das accións
desenvolvidas de cara a conquerir o obxectivo de “Estimular un
crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías
por parte das mulleres, especialmente das do rural, e diminuír a fenda
dixital existente en relación cos homes ”e durante os anos de vixencia
do VI Plan de igualdade?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Alvarez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:21:56
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:22:04
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 10:22:09
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 10:22:15
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:22:34
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:22:38
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María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un
valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha
sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal
androcéntrico e sexista.
A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que
recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva
implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e
culturais.
Tal e como recolle o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo
que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia, en materia de igualdade no seu artigo 67, “os plans
de igualdade serán obrigatorios para a Administración autonómica, os
seus organismos autónomos, as sociedades públicas, as sociedades
públicas, as fundacións do sector público autonómico, as entidades de
dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma e os
organismos con dotación diferenciada nos orzamentos da Comunidade
Autónoma que, ao careceren de personalidade xurídica, non estean
formalmente integrados na Administración da Comunidade Autónoma”.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Contan todos os organismos autónomos, as sociedades públicas, as
fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito
público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma e os
organismos con dotación diferenciada nos orzamentos da
Comunidade Autónoma cun plan de igualdade?
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2. Cal é a asignación orzamentaria de cada un deles?
3. Realízase un seguimento do cumprimento deses plans? Con que
periodicidade?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:23:04
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:23:09
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:23:14
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:23:16
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María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia
Vilán Lorenzo, 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.
O parque español de vivendas ten unha antigüidade media superior aos
40 anos, polo que pertence a unha época na que pouco ou nada
preocupaba a falla de auga e a eficiencia no consumo.
A falla de chuvias, e a consecuente seca, non está reducindo o consumo
medio de auga dos fogares. No 2014, último ano do que se conta con
datos oficiais, se reflectía un aumento no consumo medio dos galegos e
galegas ata os 129 litros por habitante e día, sendo a media nacional de
130 litros. Este incremento, tamén no ámbito nacional, achácase ao
crecemento da poboación residente e ó aumento do turismo, así como
ós malos hábitos das persoas consumidoras e o propio deterioro das
infraestruturas que canalizan a auga, públicas e particulares. I é que a
crise económica obrigou a recortar a inversión nos orzamentos xerais, o
que impediu modernizar unhas instalacións envellecidas e non
axeitadas para o preciso aforro de auga.
Existe outro dato importante e que fai referencia a que na comunidade
se escaparon da rede 39.700 millóns de litros de auga no 2014. Polo
tanto un 16 % da auga que circula polas tubaxes municipais se perde
ben por avarías ou fugas. Cifra á que hai que sumarlle a auga das perdas
dentro das instalacións particulares pero que son difíciles de rexistrar e
detectar.
A auga é un ben demasiado prezado como para perder tantos millóns
de litros na rede e as medidas de optimización do recurso son cada vez
máis necesarias porque as secas en Galicia están aquí para quedarse.
Que o novo Plan estatal de vivenda, que xa contempla entre os novos
obxectivos 10 programas distintos, inclúa, dentro do “Programa de
fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en
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vivendas” como outra das actuacións previstas para seren
subvencionables a mellora en seguridade e eficiencia das redes de
subministro de auga, parece fundamental. Especialmente cando isto
mellorará á sustentabilidade e respecto ó medioambiente así como
favorecerá a eficiencia na explotación e consumo dun recurso natural
cada día máis escaso como é a auga.
Un problema, o da escaseza da auga, froito das consecuencias do
cambio climático, que ten posicionado a esta comunidade galega nunha
situación de alerta inédita ante a seca, e ante a que é preciso responder
con novas medidas preventivas e de eficacia no uso dos recursos.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que explica que o aumento de consumo de auga por persoa e día
teña aumentado ata o ano 2014?
2. Cales son as medidas que sobre o aforro de auga teñen levado a
cabo dende a Xunta de Galicia nos últimos anos?
3. Comparte este Goberno galego a preocupación por conseguir que
as nosas cidades, vivendas e edificacións sexan máis eficientes e
respectuosas co uso e goce dun ben natural e escaso como é a
auga?
4. Entende que a oportunidade de incluír a mellora das redes de
subministro de auga e instalación de mecanismos que favorezan o
aforro de auga dentro das actuacións susceptibles, non só para
edificacións plurifamiliares senón tamén para unifamiliares, de
seren subvencionadas no “Programa de fomento da mellora da
eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas” do Plan estatal
de vivenda 2018-2021 sería un modo de apoiar esa mellor eficacia
no uso da auga?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

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

79863

Grupo Parlamentario
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:40:38
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 10:40:43
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:40:48
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