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ı 24483 (10/POC-004086)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ás medidas desenvolvidas nos últimos tres anos para apoiar o desenvolvemento da actividade emprendedora da muller no medio rural, sensibilizar e educar en igualdade
desde a infancia as mulleres e os homes dese medio, así como contribuír á prevención e erradicación da violencia de xénero contra as mulleres e a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de darlle prioridade ao obxectivo de acadar a paridade en todas as institucións, asociacións,
entidades e órganos de representación do rural
79888

ı 24485 (10/POC-004087)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre se considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero, e a posibilidade de elaborar un plan de
formación de carácter transversal
79891

ı 24487 (10/POC-004088)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha solicitude ante o Ministerio de Fomento para o
traspaso á Xunta de Galicia da titularidade da estrada N-554, que transcorre polo concello de Vilaboa, e, se é o caso, a situación en que se atopa e as previsións ao respecto
79894

ı 24489 (10/POC-004089)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dunha plataforma virtual para a
atención das diversas consultas nos diferentes servizos dependentes das consellarías, así como a
posibilidade de facilitar a trazabilidade dos expedientes
79896

ı 24501 (10/POC-004090)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña
79900

79868
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ı 24504 (10/POC-004091)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Lugo
79903

ı 24507 (10/POC-004092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense
79906

ı 24510 (10/POC-004093)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
79908
anunciada na cidade de Pontevedra

ı 24513 (10/POC-004094)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ferrol
79911

ı 24516 (10/POC-004095)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
79914
anunciada na cidade de Santiago de Compostela

ı 24519 (10/POC-004096)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
79917
anunciada na cidade de Vigo

ı 24524 (10/POC-004097)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coas condicións en que se atopa a nova Unidade
de Coidados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como as medidas
previstas para corrixir as deﬁciencias e as carencias de persoal detectadas nela desde o seu traslado
79920
ao Hospital Nosa Señora do Cristal

ı 24526 (10/POC-004098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos á participación das mulleres do medio rural na titularidade das explotacións agrarias e nas directivas das cooperativas entre os anos 2012 e 2017 e a avaliación do Goberno galego referida ao estudo realizado nos últimos anos en relación co impacto de xénero na
programación, na xestión e no seguimento do Fondo Europeo Agrícola de Garantía e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, así como as normas, os acordos, os proxectos subvencionados e as iniciativas de desenvolvemento rural postas en marcha para mellorar a situación da
79923
muller no ámbito rural en todos os aspectos

ı 24527 (10/POC-004099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos á tramitación pola Xunta de Galicia de expedientes en relación cos danos
causados polo lobo no período comprendido entre os anos 2011 e 2017 en cada unha das provincias de Galicia, especiﬁcados por concellos
79926

ı 24528 (10/POC-004100)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as causas da extensión ao concello de Cariño da praga de couza guatemalteca que está a
afectar a pataca, a posibilidade de aparición de máis concellos afectados e as novas medidas que
vai adoptar a Consellería do Medio Rural ao respecto, así como o seu tratamento na Comisión de
seguimento da praga
79928

ı 24529 (10/POC-004101)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgunha medida de discriminación positiva para
promocionar a venda dos produtos hortícolas dos pequenos produtores, así como as súas intencións referidas á axuda para incorporalos á venda de produtos nas grandes superficies comerciais
79930

ı 24530 (10/POC-004102)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coa falta de tensión eléctrica
que están a padecer moitas explotacións agrarias, así como os datos referidos ás xuntanzas man79932
tidas coas empresas subministradoras de electricidade para resolver este problema

ı 24531 (10/POC-004103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a situación en que se atopa a industria Artesáns Galegos da Carne, o seu endebedamento
actual coas cooperativas relacionadas e cos gandeiros a título individual, así como as medidas que
vai adoptar a Consellería do Medio Rural para paliar esta situación, garantir o pagamento das can79934
tidades pendentes e protexer, apoiar e defender os gandeiros afectados
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ı 24532 (10/POC-004104)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos aos furanchos con licenza existentes en Galicia, o cumprimento neles do
disposto no anexo I do Decreto 215/2012 en relación coas tapas que poden servir e o control que
se está levar a cabo ao respecto, así como as notiﬁcacións e as sancións tramitadas desde a súa
79937
entrada en vigor

ı 24533 (10/POC-004105)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación en que se atopan os gandeiros con terreos
de pastoreo queimados e os efectos que tería a imposibilidade de acceder a unha parte das axudas
da política agrícola común (PAC) nos anos 2018 e 2019, a consecuencia da prohibición de usar esas
zonas durante dous anos establecida na Lei de montes de Galicia, os datos referidos ás explotacións
79939
beneﬁciarias da PAC afectadas, así como as medidas que vai adoptar ao respecto

ı 24534 (10/POC-004106)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento da cantidade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel procedentes
da catástrofe do “Prestige” depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde o ano 2002,
a existencia dunha partida especíﬁca para ese ﬁn nos orzamentos do Estado, así como a posible
aplicación da modiﬁcación de prazos por razóns excepcionais que permite a Lei 22/2011, do 28 de
xullo, de residuos e solos contaminados
79942

ı 24536 (10/POC-004107)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos ás accións formativas impartidas na campaña de 2017 aos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, e en particular as relativas
aos lumes de última xeración
79944

ı 24538 (10/POC-004108)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a atribución da competencia da certiﬁcación dos traballos das brigadas municipais contra incendios forestais, os datos referidos aos convenios relacionados con elas asinados polos concellos na
campaña de 2017, así como o número das que estiveron activas na vaga de lumes de outubro de 2017
79946

ı 24543 (10/POC-004109)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a adquisición polo Goberno galego do material suﬁciente para iniciar no mes de febreiro de
2018 o trampeo masivo contra a Vespa velutina, as súas previsións en relación coa posta en marcha
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dunha campaña informativa e divulgativa ao respecto e a consignación dunha partida orzamentaria
suﬁciente para profundar na investigación e erradicar esa especie, así como o establecemento de
79948
axudas directas para afrontar os danos causados á poboación apícola

ı 24615 (10/POC-004110)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios seguidos na concesión das axudas convocadas, para o ano 2017, para o fomento
do emprego a través de programas de cooperación no eido das entidades sen ánimo de lucro, as
razóns da demora na súa resolución, así como dos recortes levados a cabo nas destinadas ás asociacións que traballan na integración laboral das persoas con síndrome de Down, e a data prevista
79951
para a súa convocatoria para o ano 2018

ı 24625 (10/POC-004111)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre os traballos que está a desenvolver ou previstos polo Observatorio da Vivenda de Galicia e
79954
a súa posta á disposición da cidadanía, así como a súa composición

ı 24632 (10/POC-004112)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación cos resultados da primeira convocatoria de
axudas para a instalación de ascensores realizada no ano 2017, así como as previsións ao respecto
79956
para o ano 2018

ı 24638 (10/POC-004113)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola empresa Tragsa de permiso de cesión das instalacións públicas da
base helitransportada de San Xoán de Río, da Consellería do Medio Rural, para levar a cabo labores
de restauración nas zonas queimadas do distrito XIII, na comarca de Trives-Caldelas, mediante o
método de heomulching ou acolchado con palla
79958

ı 24673 (10/POC-004114)

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 incidencia producidas o día 29 de xaneiro de 2017 na liña ferroviaria Ferrol-Ri79960
badeo

ı 24677 (10/POC-004115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar, ata a contratación directa dos sete profesionais anunciados, o convenio asinado co Colexio Oﬁcial de Psicoloxía de Galicia para a asistencia
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psicolóxica ás mulleres en situación de violencia machista nos xulgados galegos, o prazo previsto
79964
para a súa contratación e o ofrecemento, namentres, dalgunha alternativa

ı 24680 (10/POC-004116)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na igrexa de San Vicente do Pino, de Monforte
79967
de Lemos

ı 24719 (10/POC-004117)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para a execución da sentenza
ditada polo Tribunal Constitucional respecto das solicitudes de permuta dos postos de traballo presentadas por dúas traballadoras interinas do persoal laboral dependente dela, as medidas previstas
na materia, así como a negociación da adaptación do V Convenio colectivo único á Directiva
79969
1999/70/CE

ı 24720 (10/POC-004118)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para a execución da sentenza
ditada polo Tribunal Constitucional respecto das solicitudes de permuta dos postos de traballo presentadas por dúas traballadoras interinas do persoal laboral dependente dela, as medidas previstas
na materia, así como a negociación da adaptación do V Convenio colectivo único á Directiva
1999/70/CE
79971

ı 24728 (10/POC-004119)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a execución da partida ou das partidas orzamentarias destinadas no ano 2017 ao Plan para
ﬁxar poboación no rural, elaborado pola Consellería do Medio Rural e coﬁnanciado con fondos europeos, os resultados obtidos nese ano, nomeadamente en materia de creación de emprego, e a
posta en valor dos terreos, así como a valoración do Goberno galego respecto de cada un dos seis
79973
eixes do plan

ı 24736 (10/POC-004120)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oﬁcinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista, así como as actuacións que vai levar a cabo en relación coa atención que se presta nos xul79975
gados e en todos os sectores da xustiza ás mulleres vítimas desa lacra

ı 24759 (10/POC-004121)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oﬁcinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista, así como as actuacións que vai levar a cabo en relación coa atención que se presta nos xul79977
gados e en todos os sectores da xustiza ás mulleres vítimas desa lacra

ı 24794 (10/POC-004123)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de reestruturar a débeda pública
de Galicia e de condonar parte da que presentan as comunidades autónomas, se é o caso, os criterios que se deben seguir para ese ﬁn e a posición que vai defender ao respecto
79979

ı 24799 (10/POC-004124)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da suspensión do proceso de contratación dos servizos de organización dos actos
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nas feiras internacionais do libro
previstas para o ano 2018, o destino que vai ter a partida orzamentaria consignada para ese ﬁn e
a política que defende o Goberno galego en materia de apoio á internacionalización do sector editorial de Galicia, así como a que vai desenvolver nos vindeiros anos respecto do sector do libro e
79981
da promoción da lectura

ı 24835 (10/POC-004126)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co inicio da actividade do Centro de Saúde do
Couto, na cidade de Ourense, os protocolos desenvolvidos pola Consellería de Sanidade para a
reorganización da atención sanitaria e as medidas adoptadas ou previstas ante a problemática xerada con motivo da súa apertura, así como os datos referidos ao cadro de persoal e ao número de
tarxetas adscritas ao centro
79985

ı 24880 (10/POC-004127)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para impulsar o uso da lingua galega
no Bierzo fóra do ámbito educativo, a súa opinión respecto da necesidade de impulsalo nas administracións locais desa comarca e as iniciativas previstas para ese ﬁn, así como a súa valoración en
relación coa proposta de establecemento dun convenio de colaboración coa Xunta de Castela e
79989
León para promover un proceso de normalización lingüística nela

ı 24887 (10/POC-004128)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego para o ano 2018 para garantir a
79992
viabilidade da frota do cerco
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ı 24918 (10/POC-004129)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para posibilitarlle á frota galega de buques
doutras artes distintas ao arrastre e cerco, dedicadas á pesqueira da cabala, a realización da súa
79996
actividade nas mesmas condicións que as outras frotas do Cantábrico

ı 24923 (10/POC-004130)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do uso do Fondo de Continxencia

ı 24929 (10/POC-004131)

80001

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
80003
Estatal da Administración Tributaria (AEAT)

ı 24932 (10/POC-004132)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Industria destinadas a garantir a viabilidade e continuidade da empresa Maderas Iglesias S.A
80008

ı 24939 (10/POC-004134)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a regulación da Tarxeta Benvida

80013

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación das listas de espera e a derivación de doentes no Sergas

80019

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

80023

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

80026

ı 24944 (10/POC-004135)

ı 24947 (10/POC-004136)
ı 24949 (10/POC-004137)
ı 24950 (10/POC-004138)

Grupo Parlamentario de En Marea
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80030

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os criterios seguidos pola CRTVG para ﬁxar o tempo destinado no espazo informativo “Telexornal “á información referida ás forzas políticas galegas con representación parlamentaria
80033

ı 24762 (10/POC-004122)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns da ausencia da lingua galega nas accións formativas programadas, así como na
documentación formativa, para a adaptación dos profesionais da RTVG a un novo modelo de produción audiovisual dixital que se está a instalar no medio público, o prazo previsto para frear o progresivo desmantelamento da promoción do galego nel e as actuacións que se van levar a cabo para
80036
o cumprimento da encomenda de promoción da lingua e literatura galegas

ı 24812 (10/POC-004125)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a reportaxe emitida no Telexornal Serán da TVG con motivo do 50º aniversario de Felipe VI
80039

Preguntas orais en Comisión retiradas

ı 18958 (10/POC-003116)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o deﬁciente orzamento do Goberno galego reﬂectido nos informes do Consello de Contas
de Galicia, así como o uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos
79886

ı 24207 (10/POC-004027)

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 20152020, así como dos protocolos reﬂectidos nel para a súa avaliación, a suﬁciencia dos avances aca79886
dados en materia de redución da exclusión social e as previsións ao respecto
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 24483 (10/POC-004086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre os datos referidos ás medidas desenvolvidas nos últimos tres anos para apoiar o desenvolvemento da actividade emprendedora da muller no medio rural, sensibilizar e educar en igualdade
desde a infancia as mulleres e os homes dese medio, así como contribuír á prevención e erradicación da violencia de xénero contra as mulleres e a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de darlle prioridade ao obxectivo de acadar a paridade en todas as institucións, asociacións,
entidades e órganos de representación do rural
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24485 (10/POC-004087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre se considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero, e a posibilidade de elaborar un plan de
formación de carácter transversal
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24487 (10/POC-004088)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha solicitude ante o Ministerio de Fomento para o
traspaso á Xunta de Galicia da titularidade da estrada N-554, que transcorre polo concello de Vilaboa, e, se é o caso, a situación en que se atopa e as previsións ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24489 (10/POC-004089)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dunha plataforma virtual para a
atención das diversas consultas nos diferentes servizos dependentes das consellarías, así como a
posibilidade de facilitar a trazabilidade dos expedientes
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24501 (10/POC-004090)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24504 (10/POC-004091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24507 (10/POC-004092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24510 (10/POC-004093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24513 (10/POC-004094)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24516 (10/POC-004095)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24519 (10/POC-004096)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 24524 (10/POC-004097)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coas condicións en que se atopa a nova Unidade
de Coidados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como as medidas
previstas para corrixir as deﬁciencias e as carencias de persoal detectadas nela desde o seu traslado
ao Hospital Nosa Señora do Cristal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24526 (10/POC-004098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos á participación das mulleres do medio rural na titularidade das explotacións agrarias e nas directivas das cooperativas entre os anos 2012 e 2017 e a avaliación do Goberno galego referida ao estudo realizado nos últimos anos en relación co impacto de xénero na
programación, na xestión e no seguimento do Fondo Europeo Agrícola de Garantía e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, así como as normas, os acordos, os proxectos subvencionados e as iniciativas de desenvolvemento rural postas en marcha para mellorar a situación da
muller no ámbito rural en todos os aspectos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24527 (10/POC-004099)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos á tramitación pola Xunta de Galicia de expedientes en relación cos danos
causados polo lobo no período comprendido entre os anos 2011 e 2017 en cada unha das provincias de Galicia, especiﬁcados por concellos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24528 (10/POC-004100)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as causas da extensión ao concello de Cariño da praga de couza guatemalteca que está a
afectar a pataca, a posibilidade de aparición de máis concellos afectados e as novas medidas que
vai adoptar a Consellería do Medio Rural ao respecto, así como o seu tratamento na Comisión de
seguimento da praga
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24529 (10/POC-004101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgunha medida de discriminación positiva para
promocionar a venda dos produtos hortícolas dos pequenos produtores, así como as súas intencións referidas á axuda para incorporalos á venda de produtos nas grandes superficies comerciais
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 24530 (10/POC-004102)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coa falta de tensión eléctrica
que están a padecer moitas explotacións agrarias, así como os datos referidos ás xuntanzas mantidas coas empresas subministradoras de electricidade para resolver este problema
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 24531 (10/POC-004103)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a situación en que se atopa a industria Artesáns Galegos da Carne, o seu endebedamento
actual coas cooperativas relacionadas e cos gandeiros a título individual, así como as medidas que
vai adoptar a Consellería do Medio Rural para paliar esta situación, garantir o pagamento das cantidades pendentes e protexer, apoiar e defender os gandeiros afectados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24532 (10/POC-004104)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos aos furanchos con licenza existentes en Galicia, o cumprimento neles do
disposto no anexo I do Decreto 215/2012 en relación coas tapas que poden servir e o control que
se está levar a cabo ao respecto, así como as notiﬁcacións e as sancións tramitadas desde a súa
entrada en vigor
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 24533 (10/POC-004105)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación en que se atopan os gandeiros con terreos
de pastoreo queimados e os efectos que tería a imposibilidade de acceder a unha parte das axudas
da política agrícola común (PAC) nos anos 2018 e 2019, a consecuencia da prohibición de usar esas
zonas durante dous anos establecida na Lei de montes de Galicia, os datos referidos ás explotacións
beneﬁciarias da PAC afectadas, así como as medidas que vai adoptar ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24534 (10/POC-004106)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento da cantidade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel procedentes
da catástrofe do “Prestige” depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde o ano 2002,
a existencia dunha partida especíﬁca para ese ﬁn nos orzamentos do Estado, así como a posible
aplicación da modiﬁcación de prazos por razóns excepcionais que permite a Lei 22/2011, do 28 de
xullo, de residuos e solos contaminados
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 24536 (10/POC-004107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos referidos ás accións formativas impartidas na campaña de 2017 aos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, e en particular as relativas
aos lumes de última xeración
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24538 (10/POC-004108)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a atribución da competencia da certiﬁcación dos traballos das brigadas municipais contra
incendios forestais, os datos referidos aos convenios relacionados con elas asinados polos concellos
na campaña de 2017, así como o número das que estiveron activas na vaga de lumes de outubro
de 2017
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24543 (10/POC-004109)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a adquisición polo Goberno galego do material suﬁciente para iniciar no mes de febreiro de
2018 o trampeo masivo contra a Vespa velutina, as súas previsións en relación coa posta en marcha
dunha campaña informativa e divulgativa ao respecto e a consignación dunha partida orzamentaria
suﬁciente para profundar na investigación e erradicar esa especie, así como o establecemento de
axudas directas para afrontar os danos causados á poboación apícola
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24615 (10/POC-004110)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios seguidos na concesión das axudas convocadas, para o ano 2017, para o fomento
do emprego a través de programas de cooperación no eido das entidades sen ánimo de lucro, as
razóns da demora na súa resolución, así como dos recortes levados a cabo nas destinadas ás asociacións que traballan na integración laboral das persoas con síndrome de Down, e a data prevista
para a súa convocatoria para o ano 2018
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24625 (10/POC-004111)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre os traballos que está a desenvolver ou previstos polo Observatorio da Vivenda de Galicia e
a súa posta á disposición da cidadanía, así como a súa composición
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24632 (10/POC-004112)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación cos resultados da primeira convocatoria de
axudas para a instalación de ascensores realizada no ano 2017, así como as previsións ao respecto
para o ano 2018
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24638 (10/POC-004113)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola empresa Tragsa de permiso de cesión das instalacións públicas da
base helitransportada de San Xoán de Río, da Consellería do Medio Rural, para levar a cabo labores
de restauración nas zonas queimadas do distrito XIII, na comarca de Trives-Caldelas, mediante o
método de heomulching ou acolchado con palla
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 24673 (10/POC-004114)
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 incidencia producidas o día 29 de xaneiro de 2017 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 24677 (10/POC-004115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar, ata a contratación directa dos sete profesionais anunciados, o convenio asinado co Colexio Oﬁcial de Psicoloxía de Galicia para a asistencia
psicolóxica ás mulleres en situación de violencia machista nos xulgados galegos, o prazo previsto
para a súa contratación e o ofrecemento, namentres, dalgunha alternativa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24680 (10/POC-004116)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na igrexa de San Vicente do Pino, de Monforte
de Lemos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24719 (10/POC-004117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para a execución da sentenza
ditada polo Tribunal Constitucional respecto das solicitudes de permuta dos postos de traballo presentadas por dúas traballadoras interinas do persoal laboral dependente dela, as medidas previstas
na materia, así como a negociación da adaptación do V Convenio colectivo único á Directiva 1999/70/CE
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 24720 (10/POC-004118)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para a execución da sentenza
ditada polo Tribunal Constitucional respecto das solicitudes de permuta dos postos de traballo presentadas por dúas traballadoras interinas do persoal laboral dependente dela, as medidas previstas
na materia, así como a negociación da adaptación do V Convenio colectivo único á Directiva
1999/70/CE
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24728 (10/POC-004119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a execución da partida ou das partidas orzamentarias destinadas no ano 2017 ao Plan para
ﬁxar poboación no rural, elaborado pola Consellería do Medio Rural e coﬁnanciado con fondos europeos, os resultados obtidos nese ano, nomeadamente en materia de creación de emprego, e a
posta en valor dos terreos, así como a valoración do Goberno galego respecto de cada un dos seis
eixes do plan
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 24736 (10/POC-004120)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oﬁcinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista, así como as actuacións que vai levar a cabo en relación coa atención que se presta nos xulgados e en todos os sectores da xustiza ás mulleres vítimas desa lacra
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24759 (10/POC-004121)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do procedemento de contratación
directa dos profesionais das oﬁcinas xudiciais de atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista, así como as actuacións que vai levar a cabo en relación coa atención que se presta nos xulgados e en todos os sectores da xustiza ás mulleres vítimas desa lacra
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 24794 (10/POC-004123)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de reestruturar a débeda pública
de Galicia e de condonar parte da que presentan as comunidades autónomas, se é o caso, os criterios que se deben seguir para ese ﬁn e a posición que vai defender ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 24799 (10/POC-004124)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da suspensión do proceso de contratación dos servizos de organización dos actos
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nas feiras internacionais do libro
previstas para o ano 2018, o destino que vai ter a partida orzamentaria consignada para ese ﬁn e
a política que defende o Goberno galego en materia de apoio á internacionalización do sector editorial de Galicia, así como a que vai desenvolver nos vindeiros anos respecto do sector do libro e
da promoción da lectura
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24835 (10/POC-004126)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación co inicio da actividade do Centro de Saúde do
Couto, na cidade de Ourense, os protocolos desenvolvidos pola Consellería de Sanidade para a
reorganización da atención sanitaria e as medidas adoptadas ou previstas ante a problemática xerada con motivo da súa apertura, así como os datos referidos ao cadro de persoal e ao número de
tarxetas adscritas ao centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24880 (10/POC-004127)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para impulsar o uso da lingua galega
no Bierzo fóra do ámbito educativo, a súa opinión respecto da necesidade de impulsalo nas administracións locais desa comarca e as iniciativas previstas para ese ﬁn, así como a súa valoración en
relación coa proposta de establecemento dun convenio de colaboración coa Xunta de Castela e
León para promover un proceso de normalización lingüística nela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 24887 (10/POC-004128)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego para o ano 2018 para garantir a
viabilidade da frota do cerco
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 24918 (10/POC-004129)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para posibilitarlle á frota galega de buques
doutras artes distintas ao arrastre e cerco, dedicadas á pesqueira da cabala, a realización da súa
actividade nas mesmas condicións que as outras frotas do Cantábrico
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 24923 (10/POC-004130)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do uso do Fondo de Continxencia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 24929 (10/POC-004131)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT)
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 24932 (10/POC-004132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Industria destinadas a garantir a viabilidade e continuidade da empresa Maderas Iglesias S.A
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 24939 (10/POC-004134)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a regulación da Tarxeta Benvida
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24944 (10/POC-004135)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación das listas de espera e a derivación de doentes no Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 24947 (10/POC-004136)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 24949 (10/POC-004137)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 24950 (10/POC-004138)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Casal Vidal, Francisco
Sobre as axudas ás industrias electrointensivas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 24410 (10/POC-004059)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre os criterios seguidos pola CRTVG para ﬁxar o tempo destinado no espazo informativo “Telexornal “á información referida ás forzas políticas galegas con representación parlamentaria
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 24762 (10/POC-004122)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns da ausencia da lingua galega nas accións formativas programadas, así como na
documentación formativa, para a adaptación dos profesionais da RTVG a un novo modelo de produción audiovisual dixital que se está a instalar no medio público, o prazo previsto para frear o progresivo desmantelamento da promoción do galego nel e as actuacións que se van levar a cabo para
o cumprimento da encomenda de promoción da lingua e literatura galegas
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 24812 (10/POC-004125)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a reportaxe emitida no Telexornal Serán da TVG con motivo do 50º aniversario de Felipe VI
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Preguntas orais en Comisión retiradas

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 18958 (10/POC-003116)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o deﬁciente orzamento do Goberno galego reﬂectido nos informes do Consello de Contas
de Galicia, así como o uso do Fondo de Continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos
BOPG nº 199, do 24.10.2017
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 24839.
- 24207 (10/POC-004027)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento do Plan estratéxico de Galicia 20152020, 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
BOPG nº 251, do 01.02.2018
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 24285.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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.
Cando as políticas de igualdade non só non avanzan, se non que
retroceden, as persoas que máis padecen, son as máis vulnerables.
E cando falamos de igualdade, vémonos na obriga a falar de mulleres.
E son aquelas que residen máis illadas, e no rural, as que se atopan nun
estado de maior vulnerabilidade. E o crecente despoboamento das áreas
rurais, constatado ano a ano nas diferentes estatísticas do IGE obriga a
poñer todos os esforzos, por parte da Xunta de Galicia, na situación
destas mulleres do rural galego.
Tendo en conta o proceso de urbanización cada vez máis acelerado e a
pirámide demográfica inversa galega, o mantemento da poboación
activa, dinámica e próspera no eido rural é esencial para a fixación da
poboación, conservación do medio ambiente e relevo xeracional. En
todos eses ámbitos, a muller representa un papel máis que relevante.
Non obstante, malia a relevancia da muller, esta atópase
infrarrepresentada, fóra dos espazos de toma de decisións,
invisibilizada e con máis dificultades para o acceso ao mercado laboral
en comparación cos homes.
Así mesmo, as mulleres que habitan nas zonas do rural, tanto en
Galicia, en España, como no resto dos Estados Membros da Unión
Europea (UE), non constitúen un grupo homoxéneo nin moito menos.
As súas particularidades, como as súas diferentes situacións persoais,
socioeconómicas, laborais, necesidades e contribucións á sociedade en
xeral, varían moito entre os distintos lugares, rexións e Estado.
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Polo tanto, non existe unha única estratexia a seguir, senón que cada
lugar ten as súas particularidades, aínda que todas comparten, ou
deberían de compartir, os mesmos eixes estratéxicos e principios.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os diferentes plans, tanto os impulsados polo Goberno do Estado,
como pola Xunta de Galicia, teñen que traballar para mellorar a
situación da muller no ámbito rural en todos os aspectos, e atender a
esas singularidades manifestas dun modo particular.
Por isto o Grupo Parlamentario Socialista entende que é preciso
desenrolar algún tipo de ferramenta que poña especial atención e
garanta os dereitos das mulleres que viven no medio rural, a fin de
favorecer e promover, en particular, a súa incorporación á vida laboral,
garantir o seu acceso á formación e a súa participación no
desenvolvemento sostible do seu entorno.
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e os deputados que
asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que tipo de medidas se tomaron nos últimos tres anos de apoio ao
desenvolvemento da actividade emprendedora da muller no medio
rural? Cal foi o incremento detectado de mulleres emprendedoras
no rural e froito da posta en marcha desas medidas?
2. Cal é a porcentaxe de mulleres que forman parte de órganos de
decisión do mundo rural galego? Como valoran ese grao de
presencia?
3. Consideran que o obxectivo de conquerir a paridade en todas as
institucións,
asociacións,
entidades
e
órganos
de
representación do medio rural ten que ser unha prioridade para
este Goberno?
4. Entenden que é preciso sensibilizar e educar en igualdade desde a
infancia ás mulleres e ós homes do medio rural en Galicia, así
como contribuír á prevención e erradicación de todo tipo de
violencia contra as mulleres? Que accións se puxeron en marcha
neste sentido nos últimos tres anos?
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

5. Comparten a idea de que un Plan estratéxico de igualdade de
xénero no medio rural de Galicia suporía atender a todas estas
urxentes necesidades de mellora da situación da muller galega no
ámbito rural e ás súas singularidades manifestas?

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:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:23:45
María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 10:23:50
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 10:23:55
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 10:24:01
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:24:08
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:24:14
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:24:18
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, Luis Manuel Alvarez
Martínez, Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintela e Noela
Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e 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.
A violencia de xénero segue a ser un dos principais problemas da nosa
sociedade.
As medidas de concienciación e sensibilización parecen insuficientes para
reverter esta situación, xa que os casos que seguen a acontecer revelan a
gravidade dun problema que afecta a homes e mulleres de todas as
condicións sociais, culturais e xeracionais.
Recentemente foi aprobada na Comisión Non Permanente para a Igualdade
e para os Dereitos das Mulleres unha ponencia que foi elevada ao Senado e
na que todos os grupos parlamentarios mostramos o noso consenso.
Neste documento reflíctense moitas cuestións, medidas e protocolos que
entendemos son precisos pór en marcha e coa máxima celeridade para a
mellora na prevención, atención das vítimas e erradicación do problema da
violencia de xénero.
No tocante a atención as vítimas fíxose fincapé no importante da formación
de todos e todas as axentes implicados na atención as vítimas, así como aos
fillos e fillas, vítimas tamén da violencia exercida sobre as súas nais.
Entendemos que esta formación ten que ser apoiada e aplicada de forma
conxunta e con carácter transversal.
Son moitos os e as profesionais que forman parte da cadea de atención ás
vítimas, xuíces e xuízas, avogados e avogadas, fiscais, traballadores ou
traballadoras sociais, enfermeiras e enfermeiros, médicos ou médicas,
psicólogos e psicólogas, policías, …
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Por todo isto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos e das
profesionais implicadas na atención a mulleres e menores vítimas da
violencia de xénero, máis alá do ámbito educativo?
2. Que medidas pensa tomar ao respecto da formación específica de
todos estes e estas profesionais?
3. Entende preciso a creación dun plan de formación para profesionais
implicados na atención a mulleres e menores vítimas da violencia de
xénero”, de carácter transversal e que conteña a estratexia de
cooperación, coordinación e implicación das consellerías de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, de Política Social e de
Sanidade, así como a dotalo dos fondos necesarios que permitan a
súa aplicación?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
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:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:24:55
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:25:01
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 10:25:06
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 10:25:09
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/01/2018 10:25:13
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/01/2018 10:25:25
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 10:25:29
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 10:25:36
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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.
A N-554 que transcorre enteiramente polo concello de Vilaboa, foi reformada
recentemente polo Ministerio de Fomento para incrementar a seguridade
viaria.
Melloras como beirarrúas, novos trazados en moitos tramos antes perigosos,
semáforos e pasos de cebra que contribúen a unha circulación máis pausada e
mellor accesibilidade para as persoas usuarias.
No decurso da obra, despois de varias modificacións do proxecto inicial, o
concello puxo en coñecemento da Xunta de Galicia a súa intención de pedir o
traslado da competencia sobre esta estrada á titularidade autonómica.
Logo de varias conversas, xa na pasada lexislatura, o Goberno galego accedeu
a esta petición e comprometeuse a pedir este traslado ao Ministerio de
Fomento.
Pasado xa tempo dende este acordo, as deputadas e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Solicitou o Goberno de Galicia do Ministerio de Fomento o traslado da
titularidade da N-554 á Xunta de Galicia?
2. Si é así, en que situación se atopan as xestións efectuadas?
3. Coñece xa o Goberno de Galicia si se vai producir o traslado desa
competencia? E se é así, en que termos e para cando?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.:

María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
Patricia Vilán Lorenzo
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:34:36
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 10:34:41
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:34:46
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Concepción Burgo López, Luis Manuel
Alvarez Martínez, Abel Losada Alvarez, 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 reposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e
adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da
Administración pública.
A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das
tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías
virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación
de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa
familiarizadas e presentes moitas delas en
diversos organismos
dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais.
A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable,
así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no
seguimento dos expedientes.
Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con
numerosas queixas, coma é o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura
Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos
os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas
tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de
Pontevedra.
Son moitos os técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que
veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que
relacionamos a continuación:
 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de
trazabilidade).
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Partido dos
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 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico
asignado.
 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.
 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre
administracións.
 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala
recepción dun informe negativo.
 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio
dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe.
O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na
tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta
de transparencia, gastos engadidos para o administrado, e ineficacia total
na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a
iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio.
Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da
vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de
Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores
que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse
con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta
claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar
arruinado.
Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados,
senón para todos e todas.
Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser
solventadas con carácter de urxencia, e por iso as deputadas e os deputados
que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto o Goberno galego xerar unha plataforma virtual que,
seguindo o exemplo doutras existentes noutras comunidades, poida
atender e resolver consultas diversas nos diferentes servizos
dependentes das consellerías, co fin de aclarar criterios de actuación e
facilitar unha información previa á presentación das documentacións?
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2. Sería posible que o Goberno galego facilitase a trazabilidade dos
expedientes iniciados nos servizos que permita ao administrado
coñecer en cada momento o estado do mesmo, así como dos días de
convocatoria de comisións e os asuntos a tratar nelas?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Para cando unha plataforma común para o rexistro e para os
diferentes servizos da administracións involucrados na tramitación
dun mesmo expediente, onde se poida proceder a suba e descarga dos
mesmos en formato dixital?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 10:36:24
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/01/2018 10:36:30
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/01/2018 10:36:35
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 10:36:42
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 10:36:48
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Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 10:36:53

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Xoaquín
Fernández Leiceaga, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan
Manuel Díaz Villoslada, María Dolores Toja Suárez e José Manuel
Pérez Seco, 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 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de
20 anos caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao
16,4 % do 2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A
principios deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba
esa idade, na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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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:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores da Coruña?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade da
Coruña onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Coruña?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Coruña e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:15:19
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:15:25
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 18:15:32
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/01/2018 18:15:37
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/01/2018 18:15:40
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 30/01/2018 18:15:46
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 18:15:52
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel
Alvarez Martínez, Concepción Burgo López e José Antonio
Quiroga Díaz, 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 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
No 60% dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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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:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Lugo?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Lugo onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Lugo?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Lugo e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:16:23
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:16:28
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Grupo Parlamentario

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/01/2018 18:16:35
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/01/2018 18:16:41
Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 18:16:54
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Raúl Fernández
Fernández, 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 resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Ourense?
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Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Ourense onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Ourense?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Ourense e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:17:03
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:17:08
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 18:17:14
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada
Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo 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 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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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:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Pontevedra?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Pontevedra onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Pontevedra?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Pontevedra e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:17:22
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:17:28
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 18:17:35
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/01/2018 18:18:04
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 18:18:08

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel
Pérez Seco,
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 resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Ferrol?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Ferrol onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Ferrol?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Ferrol e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:16:03
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:16:09
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 18:16:14

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Xoaquín
Fernández Leiceaga, 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 resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O Goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Santiago?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Santiago onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Santiago?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Santiago e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:18:18
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:18:25
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/01/2018 18:18:31

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Abel Losada
Alvarez, 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 resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos
caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 16,4 % do
2016, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios
deste século, un de cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade,
na actualidade son xa un de cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
O goberno galego anunciou en repetidas ocasións a súa intención de
dotar as cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra,
Ourense e Lugo de residencias de maiores.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que investimento ten previsto dedicar a Xunta de Galicia á
construción da residencia de maiores de Vigo?
2. Que partida prevista nos orzamentos da Xunta de Galicia para o
ano 2018 vai dedicar o Goberno galego á construción de dito
centro?
3. Con que número de prazas vai contar esta nova infraestrutura?
4. Dispón na actualidade o Goberno galego de terreos na cidade de
Vigo onde situar esta residencia?
5. En caso afirmativo, onde se atopan estes terreos?
6. Cantos postos de traballo ten previsto crear a Xunta de Galicia
para atender esta residencia?
7. A xestión de dito centro, vai ser 100 % pública?
8. Vai contar esta residencia de maiores con unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas?
9. Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de
maiores de Vigo?
10. Segundo a Xunta de Galicia, que porcentaxe da demanda
existente na cidade de Vigo e na súa área de influencia, ten
previsto cubrir a posta en marcha deste centro?
Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/01/2018 18:18:39
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:18:46
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 18:18:51

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández 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 resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Segundo determinou a OMS no ao 2002, os coidados paliativos son os
coidados de pacientes e familias con enfermidades cunha expectativa de
vida limitada en etapas avanzadas que presentan moitos problemas e
necesidades físicas, sociais, psicolóxicas e espirituais. Os coidados
paliativos: alivian a dor e os outros síntomas; respectan a vida, e
contemplan a morte como un proceso natural; non tentan precipitar nin
atrasar o momento da morte; integran os aspectos psicolóxicos, sociais
e espirituais da atención ao paciente; ofrécenlle ao paciente un soporte
que lle permita vivir tan activamente como sexa posible, ata a súa
morte; ofrécenlle á familia un soporte que lle axude a encarar o
sufrimento do paciente e do seu propio duelo; utilizan un enfoque de
equipo para responder as necesidades do e da paciente e da súa familia,
incluíndo o acompañamento psicolóxico do duelo, de ser necesario;
pretenden mellorar a calidade de vida e poden tamén influír
favorablemente sobre o curso da enfermidade; poden aplicarse nun
estadio temperán da enfermidade, paralelamente a outras terapias
enfocadas a prolongar a supervivencia (por exemplo, a quimioterapia
ou a radioterapia); son igualmente compatibles coas probas necesarias
para diagnosticar e tratar mellor as complicacións da enfermidade.
As instalacións da ampliación do CHUOU, consistente na execución
dun novo bloque de hospitalización, dunha área de servizos xerais e a
ampliación e dotación de aparcadoiro (tanto para o persoal do centro
sanitario como para o resto da cidadanía), puxéronse en marcha unha
vez rematadas as obras en outubro de 2017 (cun retraso dun ano e sete
meses a respecto da data prevista), e de que o Concello de Ourense
concedese a licenza de ocupación e apertura do novo edificio de
hospitalización.
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A nova localización da Unidade de Coidados Paliativos do CHUOU,
que foi trasladada dende o hospital Santa María Nai ao Cristal dentro
do proceso de recolocación motivado pola apertura do novo edificio
de hospitalización, non é segundo denunciaron recentemente
traballadores e traballadoras do servizo, a máis axeitada para estes
pacientes. Aseguran que as habitacións que ocupan, que antes eran
unha unidade de Medicina Interna, presentan carencias e unha perda
da calidade asistencial evidente tanto para os e as pacientes como para
os familiares que lles acompañan: os baños das habitacións son
pequenos, as portas non pechan ben, ventás que deixan pasar a luz co
que se dificulta ou descanso... A nova situación dificulta o descanso
dos e das pacientes, xa que polos corredores pasan carros de comida
ou de roupa cara a parte nova.
Ademais tras este traslado reduciuse unha enfermeira e unha auxiliar
nesta unidade.
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 nova unidade de
coidados paliativos do CHUOU?
2. Considera o Goberno galego que as condicións nas que se atopa
a nova unidade de coidados paliativos do CHUOU, son as máis
axeitadas para a atención aos e ás pacientes?
3. Realizou a Xunta de Galicia algunha inspección para detectar
deficiencias dende o traslado desta unidade?
4. En caso afirmativo, ten previsto o Goberno galego tomar
medidas para corrixir as deficiencias detectadas dende o
traslado desta unidade?
5. Cales son os motivos da redución de persoal nesta unidade?
6. Considera a Xunta de Galicia que o persoal que está prestando
servizos na área de paliativos do CHUOU, é suficiente para
prestar unha atención de calidade aos e ás pacientes?
7. Ten previsto o Goberno galego incrementar o número de
profesionais na unidade de coidados paliativos do CHUOU?
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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 30/01/2018 18:55:29
Raúl Fernández Fernández na data 30/01/2018 18:55:35
Julio Torrado Quintela na data 30/01/2018 18:55:40
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José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Maria 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 na
Comisión 7ª.

Na presentación do VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes
2013-2015, subliñábase o interese en conseguir máis e mellores resultados na
aplicación práctica deste valor fundamental da democracia. Tamén remarca o
reforzo e a integración do principio de transversalidade de xénero na actuación
xeral da Administración pública galega para conseguir unha igualdade real de
trato e oportunidades entre mulleres e homes.

As mulleres que habitan nas zonas do rural, tanto en Galicia, como en España,
coma no resto dos Estados membros da Unión Europea (UE), non constitúen un
grupo homoxéneo nin moito menos. As súas particularidades, como a súas
diferentes situacións persoais, socioeconómicas, laborais, necesidades e
contribucións á sociedade en xeral, varían moito entre os distintos lugares,
rexións e estados. Polo tanto, non existe unha única estratexia a seguir, senón que
cada lugar ten as súas particularidades, aínda que todas comparten, ou deberían
de compartir, os mesmos eixes estratéxicos e principios.

As iniciativas que xorden dos distintos movementos socias, institucións e
sociedade están encamiñadas a múltiples e diversos ámbitos na igualdade entre
mulleres e homes, o cal é un principio fundamental da UE e os seus Estados
membros. A participación activa nos procesos de toma de decisións, na
preservación de tradicións culturais, turísticas, de innovación e dinamizadoras da
produción agraria e gandeira, contribúen á edificación e consolidación da
identidade de xénero rexional. O cal é un obxectivo fundamental para o
empoderamento da muller en todos os ámbitos, e especialmente no rural.

Tendo en conta o proceso de urbanización cada vez máis acelerado e a pirámide
demográfica inversa galega, o mantemento da poboación activa, dinámica e
próspera no eido rural é esencial para a fixación da poboación, conservación do
medio ambiente e relevo xeracional. En todos eses ámbitos, a muller representa
un papel máis que relevante. Non obstante, malia a relevancia da muller, esta
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atópase infrarrepresentada, fóra dos espazos de toma de decisións, invisibilizada
e con máis dificultades para o acceso ao mercado laboral en comparación cos
homes.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cos diferentes plans, tanto os impulsados polo Goberno do Estado, como pola
Xunta de Galicia, trátase de traballar para mellorar a situación da muller no
ámbito rural en todos os aspectos.

Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cantas explotacións agrarias de titularidade compartida, por sectores, se
deron de alta nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, en cada unha das
provincias de Galicia, especificadas por concellos, e cantas mulleres están
inscritas como cotitulares de explotación agrarias dende os anos indicados?

2ª) Cal é o número de cooperativas, por sectores en cada unha das provincias
galegas, e cal é a porcentaxe de mulleres e homes nas directivas das
cooperativas?

3ª) Cal é a avaliación que fai a Xunta de Galicia sobre estudo realizado nos
últimos anos sobre o impacto de xénero na programación, xestión e seguimento
do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e do Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader)?

4ª) Cantas normas e acordos puxo en marcha a Xunta de Galicia para favorecer o
acceso das mulleres á terra con vocación agraria, cantas mulleres son
arrendatarias de parcelas do Banco de Terras, e que porcentaxe hai de mulleres
sobre o total de persoas arrendatarias?

5ª) Cantos proxectos subvencionados se puxeron en marcha en Galicia para
potenciar o empoderamento feminino e que porcentaxe representa sobre o total
dos proxectos subvencionados no medio rural?
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6ª) En relación coa perspectiva de xénero, que criterios de valoración a favor do
empoderamento feminino se incorporaron ás medidas de acción positiva para as
mulleres, cantas iniciativas de desenvolvemento rural con perspectiva de xénero
foron premiadas cos premios Agader, e cantas iniciativas de desenvolvemento
rural con acción positiva para as mulleres foron premiadas cos premios Agader?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

7ª) Cantos e que estudos sobre a mobilidade das mulleres no medio rural foron
realizados, en cantos e en que concellos; cantas e que accións de mellora foron
implantadas e en que concellos?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:11:59
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 19:12:08
María Luisa Pierres López na data 30/01/2018 19:12:21
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

No ano 2011, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza da entón
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas iniciara e contratara
o procedemento para o desenvolvemento do Plan de xestión do lobo. Porque
ocorre que esta alimaña está a causar graves danos no gando e a Xunta de
Galicia ten o deber de indemnizalos, por iso este grupo parlamentario leva anos
preguntando polo imprescindible Plan de xestión do lobo. A última resposta do
Goberno galego (de abril de 2016) foi que en Galicia hai máis de 90 mandas
reprodutoras de lobos. Dende entón, nada di o Goberno galego sobre a
continuación do Plan de xestión e nada se ten presupostado para o seu
desenvolvemento.

O lobo está a causar estragos na cabana gandeira, especialmente o ano pasado e
tamén este ano, máis ca en anos anteriores. Segundo a propia Administración
autonómica, descoñécese se é que na zona se teñen asentado novos grupos
desprazados doutros territorios ou atraídos pola presenza dunha gran cabana de
gando, ou se se trata de exemplares máis voraces ou experimentados que en anos
anteriores.

Tanto é así, que ata hai gandeiros e gandeiras que teñen permiso oficial para
facer agardas nocturnas o lobo, aínda que se trate dun procedemento realmente
pouco habitual e extraordinario, por iso os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cantos expedientes foron abertos pola Xunta de Galicia, en relación cos
danos causados polo lobo nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,
en cada unha das provincias de Galicia, especificados por concellos?

2ª)
Cantos expedientes foron resoltos pola Xunta de Galicia por danos
causados polo lobo nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, en cada
unha das provincias de Galicia, especificados por concellos?
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3ª) Cantos expedientes non foron resoltos pola Xunta de Galicia por danos
causados polo lobo nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, en cada
unha das provincias de Galicia, especificados por concellos?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:22:01
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 19:22:16
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

O mércores 24 de maio de 2017, cando aínda se estaba a recoller pataca afectada,
a conselleira do Medio Rural, anunciaba que dá por controlada a praga da couza
guatemalteca da pataca nos concellos infestados na provincia da Coruña.

O venres 20 de outubro de 2017 publicouse no DOG que o concello de Cariño,
na provincia da Coruña estaba afectado pola couza guatemalteca (Tecia
solanivora), por iso, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal foi o motivo polo que o concello de Cariño, na provincia da Coruña, pasa
a ser concello infestado pola existencia da praga (Tecia Solanivara)?

2ª) Dende cando é coñecedora a Consellería do Medio Rural de que o concello de
Cariño está infestado?

3ª) Existe o risco que aparezan máis concellos infestados, en caso afirmativo,
cales?

4ª) En que se baseaba a Conselleira do Medio Rural o mércores 24 de maio, para
anunciar que nos concellos da provincia da Coruña, a praga estaba controlada?

5ª) Vendo que as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural non foron
eficaces, vai tomar outras medidas, en caso afirmativo, cales?

6ª) Foi tratado este tema na comisión de seguimento da praga da pataca?
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Pazo do Parlamento, 30 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:12:51
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 19:13:01
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

A pesares de que se reducise a superficie dedicada á agricultura, segundo
diferentes informes (por exemplo, Ministerio de Agricultura), a horta galega está
a repuntar. A maioría dos produtos “estrela” da nosa horta teñen unha saída moi
superior en comparación á de anos atrás, aínda que non todos. Vexamos, por
exemplo, a produción de tomate en 2016, en comparación co 2008, aumentou un
3 %; a do pemento case un 70 %; ou a de leituga un 40 % máis; mentres que a
cebola diminuíu case un 55 %; ou o grelo un 15 %.

Hai un factor que empuxou ao repunte deste sector, a crise económica que
“contribuíu” ao aumento da saída da produción de vexetais e froitos. Porque, a
gran perda de postos de traballo, así como a diminución de poder adquisitivo
propiciaron que moitos traballadores e traballadoras visen na produción agrícola
unha saída ás dificultades económicas que atravesaban. Todo isto está facilitando
o relativamente pouco investimento necesario para pór en marcha unha
explotación diste tipo e vender os produtos en mercados locais e próximos. O
problema é que sacar adiante este tipo de negocios, e máis cando son
“complementarios” a outros, é complicado, xa que dependes de moitos factores
dificilmente controlables como son as pragas ou a meteoroloxía.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Ten a Xunta de Galicia algunha medida de discriminación positiva para
promocionar a venda de produtos dos pequenos produtores?

2ª) Ten pensado axudalos á súa incorporación á venda de produtos a todas as
grandes superficies?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:13:25
José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 19:13:34
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José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Abel Fermín Losada
Álvarez, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
6ª.

En pleno século XXI, o da era informática e de Internet, cando se loita en Galicia
por estender a banda larga ao rural galego, aínda quedan lugares nos que, por
falla de tensión eléctrica, facer un uso simultáneo da neveira e o conxelador, ver
a televisión, poñer a lavadora ou utilizar maquinaria de muxir nunha granxa é
case imposible.

O problema da falla de tensión eléctrica no rural galego é un problema que, por
un lado, están a sufrir os gandeiros e gandeiras que levan dende sempre coas súas
explotacións no mesmo lugar e queren ampliar a súa explotación gandeira e non
teñen a tensión eléctrica necesaria, polo que estes gandeiros teñen que reforzar a
liña eléctrica de todos os veciños, pagando eles a mellora necesaria.

E, por outro lado, están os gandeiros e gandeiras que queren emprender un novo
proxecto e que por temas de urbanismo teñen que construír onde non chega a
rede eléctrica, polo que estes emprendedores teñen que se facer cargo dos custes
da nova liña eléctrica.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) É coñecedora a Xunta de Galicia da falta de tensión eléctrica en moitas
explotacións agrarias, se for o caso, que medidas se están a adoptar?

2ª) Mantivo
a Xunta de Galicia algunha xuntanza coas empresas
subministradoras de electricidade para chegar a unha solución neste tema, se for
o caso, en que datas e que conclusións ou compromisos se acadaron?
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Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:14:10
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José Antonio Quiroga Díaz na data 30/01/2018 19:14:20
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/01/2018 19:14:33
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

A importancia de Artesáns Galegos da Carne radica en que se trata dunha
industria de referencia no sector do vacún de carne. A empresa estaba liderada
por Carcosa S.A, unha firma coruñesa especializada na comercialización e
distribución, que tiña ao redor dun 70 % da sala de despezamento.

O outro socio destacado é a cooperativa de segundo grao Artesáns Gandeiros que
naceu no ano 2011, unha cooperativa que aglutinaba a uns 4.000 produtores,
ofrecendo servizos de comercialización de gando vacún de carne e asesoramento
técnico, cunha participación ao redor dun 25 %, que engloba á súa vez a unha
decena de cooperativas de base onde está integrada Clun (Os Irmandiños,
Melisanto, Feiraco), Agris, Mopán, Icos, A Carqueixa, Lemos, Agraganadera de
Sarria, San Mamede de Nodar e Leira. Cunha parte testemuñal está tamén o
matadoiro de Castro (Frilea, Frigoríficos do Lea).

A crise de Artesáns Galegos da Carne, iniciada nos últimos anos, xerou nunha
primeira fase de atrasos nos pagos aos socios de Artesáns Gandeiros, que
comercializaban a maior parte do seu gando a través desta empresa. A
continuidade dos problemas levou nos últimos meses a Artesáns Gandeiros a
tomar a decisión de traballar con outras industrias cárnicas e a suprimir a
comercialización do gando a través de Artesáns Galegos da Carne.

Os problemas de Artesáns Galegos da Carne, con todo, preocupan a Artesáns
Gandeiros, pois a industria mantén unha importante débeda co sector produtor. A
falta de pagamentos afectan en especial ás cooperativas, que puxeron diñeiro para
abonarlle o gando aos seus socios.
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Peor é a situación dos gandeiros a título individual que lle venderon nos últimos
meses gando a Artesáns Galegos da Carne a través de tratantes ou compradores.
As débedas desta empresa repercuten en primeiro termo nos tratantes e, en
último, nos gandeiros. Hai ganderías con débedas de 5.000 euros e superiores.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Actualmente a débeda total da industria, rolda os 6 millóns de euros, unha
situación que abocou á sala de despezamento a un concurso de acredores.

As perspectivas apuntan a unha futurible entrada no proxecto da maior
cooperativa agroalimentaria de España. Ante esta situación os deputados que
asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é a situación na que se atopa a día de hoxe Artesáns Galegos da Carne?

2ª) Cal é a débeda actual de Artesáns Galegos da Carne ás cooperativas?

3ª) Cal é a débeda actual de Artesáns Galegos da Carne aos gandeiros a título
individual?

4ª) Trala renuncia de Coren á compra de Artesáns Galegos da Carne que accións
vai adoptar a Consellería de Medio Rural para paliar esta situación e garantir o
cobro das débedas pendentes coas cooperativas?

5ª) Ten o Goberno galego algunha medida prevista para protexer, apoiar e
defender aos gandeiros a título individual que non cobraron o que deberían e así
mitigar os custes e danos asociados aos non pagamentos, se for así, que medidas
son?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
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José Manuel Pérez Seco, Abel Fermín Losada Álvarez e Julio Torrado Quintela,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.
Os furanchos, tamén chamados “loureiros” porque era tradición destes locais
anunciarse colgando unha rama de loureiro no enreixado ou no muro da casa, son
casas particulares que habilitan unha zona como comedor ao público, xa sexa un
baixo, un garaxe ou un galpón na eira, para servir o viño excedente da súa propia
colleita, acompañados de comida caseira. O seu funcionamento adoita estar
limitado ao inverno, á primavera e ao principio de verán, ata que se esgotan as
existencias do excedente da colleita.

Semiclandestinos na súa orixe, dende o ano 2012 están regulados polo Decreto
215/2012, do 31 de outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade
Autónoma de Galicia, no que se afonda nos tipos de servizos que se poden
ofrecer (incluídas as tapas que poden acompañar ao viño), temporadas e
requisitos de funcionamento.
Ante esta situación os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o número de furanchos con licenza que hai na comunidade autónoma
de Galicia, especificados por concellos e provincias?

2ª) É coñecedora a Xunta de Galicia de se nalgún destes establecementos se
serven tapas distintas ás que fai referencia o anexo I no Decreto 215/2012?

3ª) Quen é o encargado de vixiar que se cumpra o Decreto 215/2012, do 31 de
outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia,
e con que medios se conta para iso?
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4ª) Dende que entrou en vigor o Decreto 215/2012, tramitouse algunha
notificación e/ou sanción, se for o caso, cantas, e en que concellos se deron estes
casos e como están distribuídos?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:15:46
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

Os lumes que asolaron Galicia durante o mes de outubro tiveron consecuencias
moi significativas en todos os aspectos. Por iso, hoxe todos somos máis
conscientes de que a loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país.

Ademais da desgraza da perda de vidas humanas e da traxedia medioambiental,
está a traxedia en termos materiais e socioeconómicos. Esta vertente das zonas
queimadas apunta a que a súa recuperación vai ser moi dilatada no tempo, moi
custosa e ademais, en moitos casos, irreparable, xa que os danos que lle
orixinaron aos animais, tanto silvestres como de granxa e domésticos, á
maquinaria agrícola (como tractores), explotacións e naves industriais van ser
moi difíciles de recuperar.

Polo tanto, as zonas afectadas polos lumes, na maioría dos casos pertencen a
sectores económicos dependentes do sector primario, van ter un triplo impacto.

O primeiro vector do triplo impacto é o da perda dos animais (tanto por mortos,
feridos ou fuxidos) e os pastos que lles dan de comer, sen os que as explotacións
gandeiras o teñen moi difícil para sobrevivir.

O segundo vector é a aplicación da lexislación establecida en canto á prohibición
de utilizar as zonas de pastoreo queimado como mínimo durante os dous anos
seguintes, pese a que normalmente se tarda en “recuperar” esas zonas uns 6
meses aproximadamente. Ese artigo da Lei 3/2007, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, estaba pensado en termos disuasorios, baixo a hipótese de que podían ser
os propios gandeiros os que queimaran o monte. Pero neste caso, está claro que
iso non é así, e agora supón un dobre castigo para os gandeiros.

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

79939

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O terceiro é último vector ao que nos referimos é a posibilidade de que os
afectados polos devastadores incendios se poidan quedar sen cobrar unha parte
das axudas europeas da Política Agraria Común (PAC) en 2018 e 2019, xa que
debido á citada Lei 3/2007 “prohíbese o pastoreo en todos os terreos forestais que
resulten afectados por incendios forestais nun prazo mínimo contado desde a data
na que se produza o incendio ata o 31 de decembro posterior á data na que se
cumpran dous anos deste e ata que as adecuadas condicións de restauración da
masa arborada, se é o caso, o permitan”.

A non posibilidade de acceder ás axudas da PAC por parte dos gandeiros con
terreos de pastoreo queimados complicaría unha situación xa moi difícil de por si
e que agravaría máis a situación de asfixia económica que están a sufrir.

Moitos dos gandeiros afectados teñen claro que se non poden mercar forraxe
fóra, están abocados, dramaticamente, ao peche das explotacións, xa que non
poden alimentar os seus animais.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) É consciente a Xunta de Galicia da situación excepcional que están a vivir os
gandeiros afectados e dos efectos gravísimos que tería a non posibilidade de
acceder ás devanditas axudas nun momento de asfixia económica?

2ª) Diante da situación descrita, cantas explotacións beneficiarias da PAC están
afectadas, especificado por provincias e concellos?

3ª) Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia para que, en situacións como a
actual, os gandeiros poidan continuar accedendo ás axudas europeas e non ter
que pechar as súas explotacións por falta de recursos económicos?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo e
María Luisa Pierres López, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia e 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 polígono industrial das Somozas (A Coruña) está o Centro de Tratamento de
Residuos Industriais de Galicia (CTRIG), centro neurálxico de Sogarisa e onde
se centraliza o tratamento de residuos industriais perigosos. Segundo resposta do
Goberno a preguntas deste grupo parlamentario, alí fican, dende o ano 2002 e na
balsa número 1, unhas 10.000 toneladas de fuel das 60.000 que chegaron despois
da catástrofe do Prestige.

Estamos en 2017 (pasaron 15 anos) e a Lei de residuos e solos contaminados, do
28 de xullo de 2011, establece uns prazos moito máis curtos, aínda que permite,
por razóns excepcionais, por causas debidamente xustificadas e sempre
garantidas a protección da saúde humana e o medio ambiente, modificalos.

Na recente indemnización de máis de 1.600 millóns de euros polos danos
ocasionados polo Prestige –contía moi inferior aos 4.442 millóns que fixara a
Fiscalía no xuízo–, soamente 1,8 millóns van destinados á Xunta de Galicia polos
gastos de reciclaxe do vertido (1.563 millóns a Estado español e 61 ao francés).
Non obstante, o Estado aínda non abonou os 930.900 € que, segundo a resposta
do Goberno, de data do 23 de xullo de 2015 eran necesarios para a reciclaxe.

Por outra banda, segundo a indemnización de 1,8 millóns de euros, sácanse tres
conclusións posibles: 1) a Xunta de Galicia non calculou ben os custes reais da
reciclaxe; 2) había máis produtos tóxicos non tratados dos que mencionaban e 3)
que a Xunta adiantase parte deses cartos e a indemnización cubra o total dos
custes. A ver, polo menos, se coa recente indemnización o Goberno de España
abona os recursos suficientes para paliar, tanto os danos medioambientais como
os morais, os cales son obvios, extensos e profundos.
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Por iso os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Que significa que o Goberno galego está a estudar a forma para axilizar o
pagamento de polo menos os 930.900 euros que debe o Estado polo tratamento
destes residuos?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Sabe o Goberno se existe unha partida específica nos orzamentos do Estado?

3ª) Ten aplicado o Goberno a modificación de prazos, excepcionalmente, por
causas debidamente xustificadas e sempre garantidas a protección da saúde
humana e o medio ambiente, que permite a Lei de residuos e solos contaminados,
do 28 de xullo de 2011?

4ª) A que se debe a diferenza de case o dobre da cantidade en euros do que a
Xunta declaraba que eran necesarios para a reciclaxe do vertido e a cantidade que
finalmente a xustiza estableceu?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/01/2018 19:17:12
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Patricia Vilán Lorenzo,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
7ª.

O problema dos lumes en Galicia non é un problema novo. De maneira
continuada véñense producindo feitos e situacións que alimentan e favorecen a
aparición de lumes no monte e en todo tipo de terreos. O descoido e desleixo das
labores de coidado do monte e terras agropecuarias supón un elemento de gran
perigo, é un factor tremendamente facilitador da aparición e, sobre todo, da
propagación dos lumes. É imprescindible levar a cabo unha política de
prevención eficiente, con investimentos decididos e realmente comprometidos,
que aposte polo coidado e o mantemento concienciado en colaboración coas
comunidades de montes, concellos, deputacións, agrupacións ecoloxistas,
distintas organizacións e todos os niveis da Administración e dos distintos
colectivos.

A extensión e proliferación dos lumes que afectaron a boa parte da xeografía
galega, nomeadamente nas provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo, tiveron un
impacto desastroso a todos os niveis, destacando, en primeiro lugar, o nivel
familiar e comunitario (ca perda de vidas humanas na catástrofe); o nivel medio
ambiental (afectando a espazos naturais, bosques, fauna, etc) e o socioeconómico
(con especial impacto no rural, afectando a moitos postos de traballo, vivendas,
infraestruturas, etc).

A gran cantidade de lumes, que se deron nesa fin de semana negra para Galicia,
sumada ás condicións meteorolóxicas adversas, supuxeron unha nova desgraza
para o país, para a súa riqueza medioambiental, social, económica e, incluso, para
a nosa propia idiosincrasia, atacando a nosa propia percepción sobre o coidado
do medio ambiente e da nosa terra. Esta calamidade foi capaz de sacar o mellor
dos galegos e galegas tratando de atallar os diversos focos que se ían propagando
e prendendo ao longo e ancho do noso territorio.
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Se un está atento a queixas e reivindicacións dos representantes do servizo
público de incendios ou si un fala con calquera membro deste servizo atoparase
coa queixa da escasa formación que reciben, sobre todo tendo en conta a
evolución dos lumes nas últimas décadas onde a irrupción dos lumes nos ámbitos
urbanos e interurbanos cada vez son máis frecuentes ao igual que outras
tipoloxías de lumes.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cantas accións formativas se impartiron na campaña 2017 aos distintos
colectivos do servizo público de incendios?

2ª) Que accións formativas se impartiron na campaña 2017 aos distintos
colectivos do servizo público de incendios, especificadas por materia?

3ª) Dentro destas accións formativas, están incluídas as que preparan aos
distintos colectivos do servizo público de incendios para os lumes de última
xeración, cales?

Pazo do Parlamento, 30 xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Patricia Vilán Lorenzo,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
7ª.

O problema dos lumes en Galicia non é un problema novo. De maneira
continuada véñense producindo feitos e situacións que alimentan e favorecen a
aparición de lumes no monte e en todo tipo de terreos. O descoido e desleixo das
labores de coidado do monte e terras agropecuarias supón un elemento de gran
perigo, é un factor tremendamente facilitador da aparición e, sobre todo, da
propagación dos lumes. É imprescindible levar a cabo unha política de
prevención eficiente, con investimentos decididos e realmente comprometidos,
que aposte polo coidado e o mantemento concienciado en colaboración coas
comunidades de montes, concellos, deputacións, agrupacións ecoloxistas,
distintas organizacións e todos os niveis da Administración e dos distintos
colectivos.

A extensión e proliferación dos lumes que afectaron a boa parte da xeografía
galega, nomeadamente nas provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo, tiveron un
impacto desastroso a todos os niveis, destacando, en primeiro lugar, o nivel
familiar e comunitario (ca perda de vidas humanas na catástrofe); o nivel medio
ambiental (afectando a espazos naturais, bosques, fauna, etc) e o socioeconómico
(con especial impacto no rural, afectando a moitos postos de traballo, vivendas,
infraestruturas, etc).

A gran cantidade de lumes, que se deron nesa fin de semana negra para Galicia,
sumada ás condicións meteorolóxicas adversas, supuxeron unha nova desgraza
para o país, para a súa riqueza medioambiental, social, económica e, incluso, para
a nosa propia idiosincrasia, atacando a nosa propia percepción sobre o coidado
do medio ambiente e da nosa terra. Esta calamidade foi capaz de sacar o mellor
dos galegos e galegas tratando de atallar os diversos focos que se ían propagando
e prendendo ao longo e ancho do noso territorio.
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Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Quen certifica os traballos das brigadas municipais?
Partido dos
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2ª) Cantos convenios relacionados coas brigadas municipais se asinaron na
campaña do ano 2017, cantos concellos se sumaron a estes convenios?

3ª) Cantas brigadas municipais estiveron activas na vaga de lumes de outubro?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na comisión 7ª.

A situación provocada nos últimos anos polo asentamento definitivo da avespa
velutina en Galicia está a coller uns niveis alarmantes que afectan de xeito
notable ás expectativas da fauna local, froitos e principalmente na poboación de
abellas melíferas.

Desde a súa aterraxe no continente europeo en 2004 a progresión expansiva desta
especie acabou por achegala ao norte peninsular no ano 2010 e pouco tempo
despois, entre 2012\13, empezaron a detectarse na Galicia costeira. Dada a súa
capacidade de adaptación e expansión esta especie comezou a tomar carta de
natureza nos concellos costeiros desde os que se está espallando por todo o
territorio da nosa comunidade.

As características desta especie foránea, substanciadas nun gran tamaño e
agresividade, convértena nunha depredadora da “apis mellifera”, a produtora de
mel e polinizadora, causando un gran número de baixas nas colmeas coa
conseguinte alarma entre os apicultores galegos que se vén desbordados por esta
continxencia, e poñendo en perigo non só unha relevante e crecente actividade
socieconómica senón tamén as posibilidades da adecuada polinización.

A pesar dos programas de localización e retirada de niños, estes téñense amosado
como insuficientes dadas as características reprodutoras desta especie invasora.
Independentemente destas accións puntuais parece evidente que as solucións para
controlar e estabilizar as poboacións de velutina pasan pola investigación para
dar con fórmulas de control que non teñan efectos colaterais na fauna e na flora.

As condicións climatolóxicas deste inverno-primavera de 2017 están a ser
especialmente favorables para a expansión desta especie tan daniña para as
abellas produtoras de mel. A ausencia de frío non reduciu a actividade de moitos
niños de velutina nin reduciu o número de reinas procreadoras como viña
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sucedendo nos derradeiros anos polo cal os apicultores están temendo un repunte
da actividade da velutina.

Por estas razóns é imprescindible redobrar e canalizar adecuadamente os esforzos
para loitar con efectividade contra esta praga:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

a) O trampeo masivo deberá comezar no mes de febreiro, a máis tardar, cando as
temperaturas aumenten e débese comezar polas zonas máis cálidas da
comunidade autónoma e ir avanzando progresivamente cara ao resto de Galicia.

b) A potenciación da investigación é imprescindible, tanto para coñecer
adecuadamente os comportamentos e características da velutina como para
atopar as fórmulas adecuadas coas que combatela.

c) O combate dunha praga coas características da velutina require unificar
esforzos e contar coa participación dos axentes implicados nesta loita, por esta
razón entendemos que a presenza e integración do tecido asociativo apícola
galego é de gran interese para atopar as mellores fórmulas de extinción e control
da praga.

d) Coñecer as características da praga por parte da poboación implica unha labor
de divulgación que debe ir desde os centros de ensino ata a poboación en xeral.
Por outro lado, o coñecemento das características da velutina, comportamentos
individuais e colectivos, particularidades de niños e todo aquilo que supón un
coñecemento certeiro desta praga é fundamental para as persoas que teñen a
misión de extinguila de aí que a formación específica do persoal que ten que
eliminala é tan fundamental como necesaria.

e) Outra das liñas de actuación fundamentais é a loita preventiva a levar adiante
antes do verán para evitar un incremento do número de niños primarios para
axudar no control de individuos.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Ten a Xunta de Galicia compradas as trampas e o atraente suficiente para
comezar a facer o trampeo masivo no mes de febreiro?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Vai o Goberno galego pór en marcha unha campaña informativa e
divulgativa, de cando e como colocar as trampas, en caso afirmativo, a través de
que medios?

3ª) Que persoa ou persoas van ser as responsables da colocación das trampas para
realizar o trampeo masivo?

4ª) Vai a Xunta de Galicia dotar dunha partida orzamentaria suficiente para
profundar na investigación co fin de atopar e/ou mellorar os sistemas de
erradicación desta especie, se for o caso, con que orzamento?

5ª) Vai a Xunta de Galicia sacar axudas directas para facerlle fronte aos danos
causados pola avespa asiática na cabana apícola, en caso afirmativo, cal vai ser o
orzamento e en que prazo?

6ª) Quen forma parte da Comisión de seguimento da velutina, e por que non se
inclúe a todos os representantes do sector apícola?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018
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Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.

O mércores 17 de xaneiro de 2018 publicáronse no DOG as resolucións de
distintas axudas da Secretaría Xeral de Emprego a programas de cooperación no
eido das entidades sen ánimo de lucro.

A asociación Down Galicia-Federación Galega de Institucións para a Síndrome
de Down cifra en 176.670 € a cantidade que deixou de percibir

nesta

convocatoria o conxunto de entidades que traballan na integración laboral de
persoas con síndrome de Down.

Esta redución, segundo o Presidente de Down Galicia, tradúcese en dez postos de
traballo menos que, segundo a entidade sen ánimo de lucro, son “necesarios para
prestar importantes servizos de atención directa ás persoas usuarias con síndrome
de Down” e outras diversidades.

A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down sinala que isto
pon en risco o desenvolvemento normal de “programas como os de atención
temperá, inclusión educativa, emprego e formación ou habilidades para a vida
adulta e independente”.
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Así, serán 658 persoas usuarias das entidades Down do país as que vexan
reducidos os servizos recibidos, o que dificulta o seu itinerario de inclusión social
e laboral.

A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down, en voz do seu
Presidente, Delmiro Prieto, sinalou que non atopan explicación a esta redución,
xa que “os servizos da Federación seguen na mesma liña que outros anos e a
orde, orzamento e criterios de valoración son, aparentemente, os mesmos”.

Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta na Comisión 5.ª:

1. Cal foi o criterio seguido na concesión das axudas a programas de cooperación
para o fomento do emprego?

2. Por que se produce un recorte tan significativo no eido das asociacións Down a
respecto doutras anualidades, se tanto as condicións da subvención como o
traballo das asociacións foi similar?

3. Por que se agardou ata final de ano 2017 para resolver a convocatoria?

4. Vai a Xunta impulsar realmente o emprego inclusivo das persoas con diversas
capacidades, fomentando a súa inclusión no mercado laboral ordinario?

5. Vai a Xunta trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de derrogar a
LOMCE para garantir a inclusión educativa de todas as persoas con diversidade
funcional?
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6. Cando vai a Xunta formalizar a nova convocatoria de axudas ao fomento do
emprego a través dos programas de cooperación en 2018?

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e dpeutado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 31/01/2018 10:04:30

Luis Villares Naveira na data 31/01/2018 10:04:38
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Á Mesa do Parlamento
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Antonio Mouriño Villar, Marta Novoa
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela SuanzesCarpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta,
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
En decembro do 2017 a Consellería de Infraestruturas e Vivenda presentou
publicamente o observatorio da Vivenda de Galicia (OVG), destinado a servir de apoio
aos axentes públicos e privados que interveñen neste sector. Un espazo de
intercambio de información, propostas e comunicación do sector.

Por todo o exposto, os deputados
preguntas orais en comisión:

e deputadas asinantes formulan as seguintes

1. Que traballos desenvolve ou vai desenvolver o Observatorio da Vivenda de
Galicia e de que maneira os resultados se poñerán á disposición dos cidadáns
de Galicia?
2. Cal é a composición do Observatorio de Vivenda de Galicia?

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Jaime Castiñeira Broz na data 31/01/2018 10:48:13
Martín Fernández Prado na data 31/01/2018 10:48:21
Antonio Mouriño Villar na data 31/01/2018 10:48:35
Marta Novoa Iglesias na data 31/01/2018 10:48:46
Gonzalo Trenor López na data 31/01/2018 10:49:22
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María Julia Rodriguez Barreira na data 31/01/2018 10:49:48
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/01/2018 10:50:10
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Á Mesa do Parlamento
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa
Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela SuanzesCarpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta,
ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Mediante a orde do 23 de agosto do 2017 a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a
través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, creou unha liña específica de axudas
para a instalación de ascensores naqueles edificios de tipoloxía residencial colectiva
que carecen do mesmo; axudas tamén aplicables a vivendas unifamiliares e dúplex, así
como á instalación de salvaescaleiras e outros aparellos destinados a eliminar os
problemas de accesibilidade.
Destas axudas, que poden chegar ata o 60% do orzamento subvencionable cun
máximo de 35.000 euros, sempre segundo a situación da edificación e o número de
vivendas da mesma, poden ser beneficiarios as comunidades de persoas propietarias e
persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas, de dúplex e edificios de
tipoloxía residencial colectiva ou dunha vivenda unifamiliar que cumpran os requisitos
económicos de ingresos establecidos. As unidades de convivencia non superarán 3,5
veces o IPREM coa ponderación prevista segundo as distintas situación das mesmas.

Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
Preguntas Orais en Comisión:
-Que balance fai a Xunta de Galicia dos resultados da primeira convocatoria de axudas
para a instalación de ascensores, e cales son as previsións nesta materia para o ano
2018?

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Jaime Castiñeira Broz na data 31/01/2018 12:27:54
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Martín Fernández Prado na data 31/01/2018 12:28:05
Jacobo Moreira Ferro na data 31/01/2018 12:28:51
Marta Novoa Iglesias na data 31/01/2018 12:29:15
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/01/2018 12:29:33
Gonzalo Trenor López na data 31/01/2018 12:31:35
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/01/2018 12:31:48

79957

Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 7.ª

Despois dos lumes que asolaron Galiza no ano 2017, moitos lugares de pendente
elevada necesitaban dun plan urxente de restauración antes de que viñeran as
choivas, sobre todo despois de confirmarse o que tódalas previsións dicían: que
as escorrentías do inverno, lavarían cinza das ladeiras e estas pararían nos cauces
hidrolóxicos.
Foron moitas as organizacións e plataformas que deron conta de que se precisaba
unha labor de rexeneración e contención da cinza canto antes.
A Xunta volve a usar o método do “Heomulching” ou acolchado con palla, sobre
todo en zonas que son visibles pola poboación, aínda que non faga falta.
No distrito XIII (comarca de Trives-Caldelas) atópase a empresa Tragsa
ocupando a base helitransportada de San Xoán de Río para facer estes labores de
restauración.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 7.ª:
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Posúe a empresa Tragsa permiso de cesión das instalacións públicas da
Consellería de Medio Rural para facer uso delas?

Santiago de Compostela, a 31 de xaneiro de 2018

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araujo
Deputados do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 31/01/2018 12:53:17

Paula Quinteiro Araújo na data 31/01/2018 12:53:26
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, 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.
Concretamente, o pasado luns dia 29, rexistráronse as seguintes supresións por
falta de material rodante (automotores):
-Ferrol-Xuvia: servizo das 19:45 e das 20:45
-Ferrol-San Sadurniño, servizo das 21:20
-Xuvia-Ferrol: servizo das 18:30,19:30, 20:15 e 21:00
-San Sadurniño –Ferrol:servizo das 19:03, 21:50
As supresións por falta de persoal de condución (maquinistas), foron as
seguintes:

1

79960

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

-Ferrol-Ribadeo:servizo das 10:45 (Suprimido dende Xuvia ata Ribadeo).
-Ribadeo-Ferrol:servizo das 15:00
En total, o dia 29 de xaneiro suprimíronse 11 servizos.
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 Ferrol-Ribadeo?
- Coñece a Xunta as razóns das incidencias que se produciron nesa liña o
pasado luns, 29 de Xaneiro, coa supresión de 11 servizos?
- Ten previsto adoptar a Xunta –no marco da comisión creada con Fomento e
Renfe- algunha medida para exixir medidas urxentes para abordar as deficiencias
estruturais existentes na liña Ferrol-Ribadeo?
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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

- 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, 31 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 31/01/2018 13:16:44

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2018 13:16:49

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2018 13:16:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2018 13:16:51
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2018 13:16:53

Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2018 13:16:54
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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, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputada 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, sobre a cobertura do servizo de asistencia psicolóxica a mulleres en
situación de violencia machista nos xulgados de Galiza.

O convenio asinado pola Vicepresidencia da Xunta de Galiza e o Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galiza (COPG) para prestar asistencia ás mulleres en situación
de violencia machista nos xulgados galegos rematou en xaneiro de 2018, apenas tres
meses despois de ser asinado por razóns supostamente orzamentarias.
Neste senso, a Xunta anunciou que asumirá a prestación deste servizo a través
da contratación directa de profesionais da Psicoloxía, no concreto sete. Porén, no tempo
entre a finalización do convenio e as novas contratacións o servizo fica baleiro e, polo
tanto, as mulleres que o precisen non poderán ser atendidas pois as oficinas nas que se
prestaba esta atención estarán pechadas.
A atención psicolóxica das mulleres en situación de violencia machista aparece
recollida na Lei 11/2007 de prevención e tratamento integral da violencia de xénero así
como no Estatuto da vítima. Supón un dereito e un servizo fundamental para a atención
e acompañamento das mulleres, especialmente, durante o proceso xudicial.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
en comisión:
- Por que razón a Xunta de Galiza non ampliou o convenio asinado co Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galiza até se producir a contratación directa de profesionais
que presten atención psicolóxica especializada a mulleres en situación de violencia
machista nos xulgados?
- Canto tempo estarán baleiras as oficinas nas que se presta este servizo?
- Ofrecerá o Goberno galego unha alternativa para garantir que as mulleres en
situación de violencia machista que así o requiran poidan ser atendidas mentres non se
produce a contratación directa das 7 persoas profesionais anunciadas pola Xunta de
Galiza?

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018

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

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2018 13:49:28

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2018 13:49:33

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2018 13:49:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2018 13:49:36

Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2018 13:49:37

Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2018 13:49:38
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María Julia Rodríguez Barreira, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
César Fernández Gil, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño
Villar e Moisés Blanco Paradelo, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta para a sua
resposta oral en Comisión 4ª Educación e Cultura.
Exposición de Motivos:
A Igrexa de San Vicente do Pino, forma parte do conxunto monumental de San Vicente,
concretamente do seu noutrora Mosteiro, hoxe Parador, que se ergue sobre o Val de
Lemos, na cima do Monte de San Vicente.
Trátase dunha Igrexa de estilo renacentista no seu exterior, no que destaca o seu
campanario, pero na que domina o gótico de transición no seu interior. Con planta de
cruz latina, o tramo maior está composto por unha soa nave con ábside, cunha
lonxitude deste corpo principal de 50 metros, dos que 9 corresponden ao presbiterio. A
súa anchura é de 10 metros, e os brazos do cruceiro contan con ábsides na mesma
posición que o central.
Este templo, que durante séculos formou parte do Mosteiro de San Vicente, ocupado
por monxes beneditinos, integra un conxunto patrimonial de primeira orde, como é o
legado dos Condes de Lemos.
A Consellería de Cultura vén de levar a cabo nos últimos anos unha serie de
actuacións de rehabilitación no templo, concretamente sobre o cruceiro, que permitiron
a recuperación e limpeza de carpinterías, rexas, ou vidrieiras entre outras.
Pero o templo precisa doutras actuacións urxentes como a recuperación das pinturas
murais situadas no presbiterio, así como actuar na fachada sur a fin de eliminar as
filtracións e humidades que afectan á edificación, e que fan inútiles todos os traballos
de recuperación das pinturas do templo.
É sabido que existe un proxecto de actuación sobre os paramentos da igrexa a fin de
eliminar estas humidades, o que permitiría acometer a recuperación das pinturas
murais
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en Comision:
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- Qué actuacións se propón levar a cabo a Xunta de Galicia na Igrexa de San Vicente
do Pino de Monforte de Lemos?

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/01/2018 13:48:12
Maria Antón Vilasánchez na data 31/01/2018 13:48:31
Teresa Egerique Mosquera na data 31/01/2018 13:48:40
César Manuel Fernández Gil na data 31/01/2018 13:48:58
Carlos Enrique López Crespo na data 31/01/2018 13:49:03
Carlos Gómez Salgado na data 31/01/2018 13:49:11
Moisés Blanco Paradelo na data 31/01/2018 13:49:24
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez e
Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 1ª.

A sentenza 149/2017 do Tribunal Constitucional, de 18 de decembro de 2017,
ditada no recurso de amparo 5542-2016 promovido por dúas traballadoras
interinas da entón Consellería de Traballo e Benestar, co obxecto de garantir e
reclamar a conciliación da súa vida laboral e familiar mediante a permuta de
localidade dos seus postos de traballo, recoñece a ambas traballadoras este
dereito, tal e como fixera en primeira instancia o Xulgado do Social núm. 2 de
Ourense o 25 de marzo de 2014. Entenden estas sentenzas contrario ao dereito
das traballadoras os pronunciamentos da Xunta de Galicia que impedían esta
permuta de postos de traballo.
Estas resolucións xudiciais invocan a propia doutrina do Tribunal de Xustiza da
Unión Europea (TXUE) ao interpretar a cláusula 4.1 da Directiva 1999/70/CE,
do Consello, do 28 de xuño de 1999, considerando que os traballadores con
contrato de duración determinada non poden, sen que exista algunha
xustificación obxectiva, ser tratados de maneira menos favorable que os
traballadores fixos que se encontran nunha situación comparable.
Por iso o Tribunal Constitucional recoñece en amparo ás traballadoras temporais
da Xunta de Galicia que impugnaron as decisións da entón Consellería de
Traballo o seu dereito ás permutas solicitadas, ao apreciarse que o artigo 17 do
V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia –que limita o
dereito de permuta aos traballadores fixos– debe interpretarse conforme á
normativa comunitaria que proscribe as diferenzas de trato inxustificadas entre o
persoal fixo e o temporal.

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

1ª) En que termos ten executado ou ten previsto executar a Xunta de Galicia a
devandita sentenza ditada polo TC no recurso de amparo 5542-2016?
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Grupo Parlamentario

2ª) Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato
entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais conforme á doutrina
do TXUE?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Que previsións ten o Goberno galego para negociar a adaptación normativa
do V Convenio colectivo único á doutrina comunitaria sinalada?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 16:14:45
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 16:15:01
Noela Blanco Rodríguez na data 31/01/2018 16:15:08
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 16:15:18
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez e
Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.

A sentenza 149/2017 do Tribunal Constitucional, de 18 de decembro de 2017,
ditada no recurso de amparo 5542-2016 promovido por dúas traballadoras
interinas da entón Consellería de Traballo e Benestar, co obxecto de garantir e
reclamar a conciliación da súa vida laboral e familiar mediante a permuta de
localidade dos seus postos de traballo, recoñece a ambas traballadoras este
dereito, tal e como fixera en primeira instancia o Xulgado do Social núm. 2 de
Ourense o 25 de marzo de 2014. Entenden estas sentenzas contrario ao dereito
das traballadoras os pronunciamentos da Xunta de Galicia que impedían esta
permuta de postos de traballo.

Estas resolucións xudiciais invocan a propia doutrina do Tribunal de Xustiza da
Unión Europea (TXUE) ao interpretar a cláusula 4.1 da Directiva 1999/70/CE,
do Consello, do 28 de xuño de 1999, considerando que os traballadores con
contrato de duración determinada non poden, sen que exista algunha
xustificación obxectiva, ser tratados de maneira menos favorable que os
traballadores fixos que se encontran nunha situación comparable.

Por iso o Tribunal Constitucional recoñece en amparo ás traballadoras temporais
da Xunta de Galicia que impugnaron as decisións da entón Consellería de
Traballo o seu dereito ás permutas solicitadas, ao apreciarse que o artigo 17 do
V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia –que limita o
dereito de permuta aos traballadores fixos– debe interpretarse conforme á
normativa comunitaria que proscribe as diferenzas de trato inxustificadas entre o
persoal fixo e o temporal.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas:
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1ª) En que termos ten executado ou ten previsto executar a Xunta de Galicia a
devandita sentenza ditada polo TC no recurso de amparo 5542-2016?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar a desigualdade de trato
entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais conforme á doutrina
do TXUE?

3ª) Que previsións ten o Goberno galego para negociar a adaptación normativa
do V Convenio colectivo único á doutrina comunitaria sinalada?

Pazo do Parlamento, 30 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 16:15:40
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 16:15:52
Noela Blanco Rodríguez na data 31/01/2018 16:16:01
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 16:16:12

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

79972

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez
Seco e José Antonio Quiroga, 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
resposta oral na Comisión 3ª.

O 23 de marzo de 2017, o Consello da Xunta aprobou un documento elaborado
pola Consellería do Medio Rural para fixar poboación no rural dotado con 230
millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial,
innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade,
impulso da cooperación e remuda xeracional.

Segundo manifesta o Goberno, o Plan xira arredor de seis grandes eixes, a través
de 23 medidas, coa previsión de crear uns 3.000 empregos directos no agro
galego e a posta en valor de case 330.000 hectáreas dende o punto de vista
agrogandeiro e forestal no período 2017-2020.

Sendo o seu principal obxectivo a cohesión territorial e o mantemento da
poboación, apoiando os modelos de negocio no rural, tanto a través do
aproveitamento dos seus recursos endóxenos (agrogandeiro e forestal) como dos
novos eidos de negocio. Busca tamén acadar un desenvolvemento territorial
equilibrado das economías e comunidades rurais e a creación e conservación do
emprego.
Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal foi a execución da partida ou partidas destinadas a este plan no ano 2017?

2ª) Cales foron os resultados obtidos no 2017, nomeadamente en creación de
emprego e posta en valor dos terreos?

3ª) Que valoración fai o Goberno galego de cada un dos seis eixes nos que se
basea o Plan?
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Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 16:48:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/01/2018 16:48:53
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/01/2018 16:49:02
José Antonio Quiroga Díaz na data 31/01/2018 16:49:09
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, 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.
Nas sete principais cidades de Galicia había abertas oficinas de
atención psicolóxica a vítimas de violencia machista. Este servizo
cubríase, en fase de probas, mediante un convenio co Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia ata o de agora, pero nestes días soubemos que
Vicepresidencia decidiu sacar a concurso as 7 prazas, asumindo entón a
súa xestión.
Ocorre que o convenio remata neste mes de xaneiro, polo que haberá un
tempo ata a contratación directa dos e das profesionais por parte da
Xunta de Galicia (e que o Goberno non é capaz de cuantificar), no que
as oficinas xudiciais de apoio non estarán operativas. O que preocupa
fondamente a este grupo parlamentario.
Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas
dependencias xudiciais ten que ser cuestión prioritaria, tal e como
recolle especificamente a Lei orgánica de 2004. Non obstante, en
Galicia só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a Muller, en
Vigo e en A Coruña e, pese ao avance que supuxo o servizo de oficinas
de psicólogos, agora os xulgados quedarán sen elas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Canto tempo prevé o Goberno galego que vai tardar en implantar
o procedemento de contratación directa dos e das profesionais
das oficinas de atención psicolóxica a vítimas de violencia
machista?
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2. Que vai ocorrer entre o día 1 de febreiro de 2018 e o final dese
procedemento de contratación?
3. Vai poñer en marcha o Goberno galego o acompañamento
xudicial personalizado para facer accesible a información ás
mulleres vítimas de violencia de xénero sobre o itinerario e
procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial?
4. Entende o Goberno galego que é suficiente o número de
xulgados especializados en violencia de xénero en Galicia?
5. Vai reformar o Goberno galego todas as dependencias xudiciais,
habilitando espazos independentes para evitar o cruce entre
vítimas e agresores?
6. Vai dotar o Goberno galego, de maneira inmediata, de máis
persoal a estes xulgados?
7. Vai incrementar o Goberno galego a formación específica e
periódica en violencia machista a todos os sectores da xustiza en
Galicia?

Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 17:12:20
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 17:12:25
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 17:12:30
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 17:12:36
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Julio Torrado
Quintela, 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.
Nas sete principais cidades de Galicia había abertas oficinas de
atención psicolóxica a vítimas de violencia machista. Este servizo
cubríase, en fase de probas, mediante un convenio co Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia ata o de agora, pero nestes días soubemos que
Vicepresidencia decidiu sacar a concurso as 7 prazas, asumindo entón a
súa xestión.
Ocorre que o convenio remata neste mes de xaneiro, polo que haberá un
tempo ata a contratación directa dos e das profesionais por parte da
Xunta de Galicia (e que o Goberno non é capaz de cuantificar), no que
as oficinas xudiciais de apoio non estarán operativas. O que preocupa
fondamente a este grupo parlamentario.
Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas
dependencias xudiciais ten que ser cuestión prioritaria, tal e como
recolle especificamente a Lei orgánica de 2004. Non obstante, en
Galicia só hai 2 xulgados específicos de violencia contra a Muller, en
Vigo e en A Coruña e, pese ao avance que supuxo o servizo de oficinas
de psicólogos, agora os xulgados quedarán sen elas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Canto tempo prevé o Goberno galego que vai tardar en implantar
o procedemento de contratación directa dos e das profesionais
das oficinas de atención psicolóxica a vítimas de violencia
machista?
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2. Que vai ocorrer entre o día 1 de febreiro de 2018 e o final dese
procedemento de contratación?
3. Vai poñer en marcha o Goberno galego o acompañamento
xudicial personalizado para facer accesible a información ás
mulleres vítimas de violencia de xénero sobre o itinerario e
procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial?
4. Entende o Goberno galego que é suficiente o número de
xulgados especializados en violencia de xénero en Galicia?
5. Vai reformar o Goberno galego todas as dependencias xudiciais,
habilitando espazos independentes para evitar o cruce entre
vítimas e agresores?
6. Vai dotar o Goberno galego, de maneira inmediata, de máis
persoal a estes xulgados?
7. Vai incrementar o Goberno galego a formación específica e
periódica en violencia machista a todos os sectores da xustiza en
Galicia?

Pazo do Parlamento, 31 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/01/2018 18:58:06
María Luisa Pierres López na data 31/01/2018 18:58:11
Julio Torrado Quintela na data 31/01/2018 18:58:16
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/01/2018 18:58:21
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/01/2018 18:58:26
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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 na Comisión 3.ª, sobre a reestruturación da
débeda pública.

O Ministro de Facenda, Sr. Montoro, na súa comparecencia do día 31 de xaneiro
na Comisión de Facenda do Congreso dos Deputados, dixo textualmente que:
“tenemos que ver que hacemos respecto a la deuda de las comunidades
autónomas y en especial la que tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver
que parte de esta deuda se corresponde con insuficiencias del sistema de
financiación autonómica”.
Isto significa que xa de forma aberta o Goberno central abre a porta do debate
sobre a reestruturación da débeda das comunidades, incluíndo a súa
metabolización.
Esta é, sen dúbida, unha situación de oportunidade pero, tamén, de risco para
Galicia, tanto pola estrutura da nosa débeda como polos criterios habitualmente
utilizados para cualificar as comunidades infra-financiadas. Unha situación de
risco que se ve agravada polas reiteradas declaracións da Xunta, tanto negándose
a falar da reestruturación como de presumir de estar ben tratada polo sistema de
finanzamento.
Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

79979

1ª.- Como valora a Xunta de Galicia as palabras do Sr Montoro?

2ª.- Cre a Xunta que é necesario reestruturar a débeda pública galega?

3ª.- Cre a Xunta que se ten que condonar parte da débeda pública das CC.AA ?
Se é así, con que criterios?

4ª.- Cal vai ser a postura da Xunta no debate sobre a reestruturación da débeda no
conxunto das CC.AA.?

5ª.- Cree a Xunta que a utilización do criterio da infra-financiación supón un
risco para nós porque ese criterio é prexudicial para Galicia?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/02/2018 11:02:39
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
resposta oral en Comisión, sobre a cancelación do contrato para a organización dos
actos nas Feiras do libro internacionais para 2018.

Con data do 28 de setembro de 2017 a Xunta de Galiza autorizou o inicio do
proceso de licitación do contrato de servizos de organización dos actos a desenvolver
pola Consellaría de Cultura, Educación e O.U. nas feitas do libro internacionais de
2018. No concreto 5 lotes que se corresponden coas feitas de Bologna, Barcelona,
Frankfurt, Guadalajara (Mexico) e Bos Aires. O proceso contaba cun orzamento de
licitación de 157.024,80 euros, IVE excluído.
Os pregos coas cláusulas administrativas e prescricións técnicas foron aprobados
polo órgano de contratación correspondente o 31 de outubro de 2017 e a publicación do
procedemento tivo lugar no DOG núm. 212, do 8 de novembro de 2017 rematando o
prazo de presentación das ofertas o 23.11.2017.
Porén, en decembro a Secretaría Xeral de Cultura dirixiu un escrito ao órgano de
contratación para solicitar a suspensión do expediente de contratación de catro dos cinco
lotes. En concreto, todos agás o de Bos Aires (Arxentina).
Na súa argumentación a Secretaría Xeral de Cultura responsabiliza da decisión
ao “crecente desinterese dos axentes implicados na participación destas feiras,
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fundamentalmente do sector editorial” cuestión que afirman ter “corroborado en
recentes reunións mantidas entre a Administración autonómica e representantes do
mundo editorial (principalmente coa Asociación Galega de Editoras) […] que fai que o
forte investimento que realiza a Administración autonómica para conseguir os
obxectivos marcados pola Administración carezan de sentido”.
Cómpre lembrar que a AGE abrangue o 90% da produción editorial galega e que
a Xunta de Galiza ten, de acordo coa Lei do libro e da lectura de Galiza, aprobada en
2006, a obriga de “fomentar a asistencia das empresas galegas do sector do libro e dos
creadores e creadoras a feiras ou exposicións que se desenvolvan fóra do seu ámbito
territorial, incluídos os certames internacionais” así como de “realizar unha política de
apoio para a apertura de novos mercados do libro galego” (artigo 18).

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
comisión:
- Cales foron as razóns que xustifican a suspensión do expediente de
contratación para os actos de organización de catro das cinco Feiras do libro
internacionais que terán lugar en 2018?
- Por que responsabiliza a Xunta de Galiza aos axentes do sector e
fundamentalmente á AGE da devandita suspensión?
- Cre que os criterios empregados pola Consellaría de Cultura, Educación e O.U.
nos últimos anos son os mellores para garantir o aproveitamento destas Feiras do libro
internacional por parte dos axentes do sector?
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- A que destinará o Goberno galego a partida orzamentaria encamiñada ás Feiras
do libro internacionais para 2018?
- A Xunta de Galiza defende mudar o modelo de apoio á internacionalización do
sector editorial galego, cal é a política que defende neste senso?
- Cales son as previsións do Goberno galego a respecto do sector do libro e a
promoción da lectura e as políticas que prevé desenvolver nos vindeiros anos?

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 11:12:56

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 11:13:00
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Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 11:13:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 11:13:04

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 11:13:05

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 11:13:06
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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
resposta oral na Comisión 5ª.

Durante anos veciñanza, asociacións locais e organizacións políticas
reivindicaron a construción primeiro e a apertura despois dun Centro de Saúde no barrio
do Couto, en Ourense. Trátase dun barrio con moita poboación e necesidades evidentes
de mellora na proximidade de atención sanitaria, para alén das necesidades de
desconxestión doutros centros de saúde próximo. Malia todo isto, diferentes atrancos e a
falta de vontade política da Xunta de Galiza e outros axentes dificultaron a súa apertura
ao público mesmo aínda estando en risco de perder a parte de axudas europeas que
contribuíran á súa edificación.
Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un
adiamento malia os anuncios públicos previos. Na altura, a Xerencia de Xestión
Integrada do Servizo Galego de Saúde de Ourense volvía dar marcha atrás ao non ter a
licencia de ocupación nun novo episodio de demora.
Finalmente, na última semana de novembro de 2017 o Centro de Saúde abriu as
súas portas. Porén, a falta de planificación e improvisación da Xunta repercutiu en
saturación na administración e molestias para as persoas usuarias do Couto e de Nóvoa
Santos porque mudaron automaticamente ás persoas adscritas a profesionais que agora
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se desprazaban ao novo centro. A administración dedicouse a enviar cartas a usuarios e
usuarias do Centro de Saúde de Nóvoa Santos (Xoán XXIII) indicándolles que como o
seu médico ou médica se trasladaba ao Couto pasarían a ser atendidas alí ou ben debía ir
mudar de profesional. A administración non fixo unha boa planificación da apertura e
derivou en casos, por exemplo, de pais e nais de crianzas que vivindo no Casco Vello
tiveron que ir facer cola ao Centro do Couto, afastado da que debera ser a súa zona, para
seguir sendo atendidos en pediatría en Xoán XXIII porque a Xunta mudou ás persoas
usuarias automaticamente ao desprazarse a persoa profesional de Pediatría ao novo
centro. No lugar de consultar ás persoas afectadas e facilitar a elección ou explicar o
cambio e trasladar a atención a outro ou outra Pediatra, a administración actuou con
política de feitos consumados.
Doutra banda, pasados uns meses non acaban de darse por superadas outras
eivas como filtracións de auga e problemas coa calefacción.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
-Cal é a avaliación do goberno galego do inicio de actividade do Centro de
Saúde do Couto na cidade de Ourense?
-Que protocolos para a reorganización sanitaria e de usuarios e usuarias
desenvolveu a Consellaría de Sanidade? Coñece os problemas arriba exemplificados?
-Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego diante das problemáticas da
apertura do Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense?
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-Cal é a concreción do cadro de persoal previo e posterior do C.S Nóvoa Santos?
E o número de tarxetas sanitarias adscritas?
-Cal é a concreción do cadro de persoal do C.S O Couto? E o número de tarxetas
sanitarias adscritas?
-Cal é o número de pediatras do C.S Nóvoa Santos previo á apertura do C.S O
Couto? E posterior?
-Cal é o número de pediatras do C.S O Couto?
-Están solucionados os problemas de filtracións de auga e insuficiencia da
calefacción?
-Cantas reclamacións cursou desde a súa apertura?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro 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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 12:25:03

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 12:25:08

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 12:25:11

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 12:25:12

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 12:25:14

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 12:25:16
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Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

A lingua galega ten unha importante presencia histórica no Bierzo,
proba disto é o crecemento do alumnado de galego que neste curso
ascende a máis de 1.100 estudantes.
Pero o certo é que a ensinanza non é suficiente, a lingua galega necesita
a posta en marcha dunha estratexia de promoción e de impulso do seu
uso, tanto entre a poboación como nas administracións e medios de
comunicación, para á que se necesita a colaboración dos gobernos de
Castela León e de Galicia, e tamén dos entes locais do Bierzo.
Neste senso, o colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo acaba de propor
a firma dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Junta
de Castela e León e o Consejo Comarcal do Bierzo para promocionar o
uso do galego nos entes locais bercianos que non teñen os medios
suficientes para facelo por se sós.
Esta unión de esforzos e de colaboración entre institucións faría posible
crear un servizo lingüístico interadministrativo para facer labores de
promoción do galego ca elaboración dos materiais lingüísticos
necesarios para introducir a lingua galega no traballo habitual, así como
organizar e coordinar cursos de galego para o persoal administrativo,
realizar páxinas web institucionais en lingua galega, recuperar a
toponimia tradicional en galego ou coordinar a promoción turística no
Bierzo en galego, entre outras accións posibles.
O colectivo cultural Fala Ceibe tamén cre necesario a recompilación do
dereito do Bierzo occidental, recompilación que debería facerse en
galego.
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En definitivo, que as institucións colaboren para levar adiante un
proceso de normalización lingüística.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Consideramos que esta é unha proposta moi interesante por canto
Galicia debe impulsar a lingua galega alí onde se fale, e ademais a
colaboración entre a Xunta de Galicia e a Junta de Castela e León non é
unha novidade porque xa firmaron un protocolo de colaboración para a
promoción da ensinanza do galego que leva funcionando moitos anos.
Por outra parte, a Lei de Normalización Lingüística impón a obriga ao
goberno galego de protexer, e polo tanto tamén de impulsar, a lingua
galega falada nos territorios limítrofes coa Comunidade.
Ademais de todo o exposto, o secretario xeral de Política Lingüística
manifestou hai uns meses publicamente a súa vontade, e a do goberno
galego, de traballar para impulsar a normalización do galego no Bierzo,
e a necesidade de que sexa unha lingua de uso máis alá do ámbito
educativo.
Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas:

1ª.) Que accións está a levar a cabo o goberno galego para impulsar o
uso do galego no Bierzo fóra do ámbito educativo?
2ª.) Considera que é necesario impulsar o uso do galego nas
administracións locais do Bierzo?
3ª.) Vai tomar algunha iniciativa para conseguilo?
4ª.) Como valora a proposta feita polo colectivo cultural Fala Ceibe do
Bierzo de establecer un convenio de colaboración coa Junta de Castela
e León para impulsar un proceso de normalización lingüística no
Bierzo?

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/02/2018 13:00:24
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/02/2018 13:00:37
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 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, relativa á posta en marcha dun plan de viabilidade para a
flota do cerco para o ano 2018, con medidas que permitan unha xestión normal e faga
viable a flota.

A flota do cerco vai ter un ano moi complicado despois do reparto realizado en
Bruxelas e aplaudido polo Ministerio e os responsables do Goberno galego, levando a
cabo unha rebaixa do xurelo na IXa do 24%, o que supón unha caída de 14.373
toneladas, implicando que a flota do cerco vai poder pescar un 20,2% menos co que
pescou no ano 2017.
Unha enorme redución da principal especie estratéxica para o noso cerco. Hai
que lembrar que na zona VIIIc, xa tíñamos una cota de xurelo insuficiente, situación que
se emendou pero que non se deu compensado coa subida do 21%. Nunha especie onde
todos estábamos convencidos de que estaba en valores de RMS.
Unha zona a atlántica, IXa, na que contamos cunha ridícula cota de bocarte o
que fai totalmente dependente a esta flota dunha especie sen regular, o xarda pintada ou
“cabalón”.
A situación da xarda, cunha redución do 20%, tamén é preocupante o que aboca
a este segmento da flota a unha situación insostíbel. Lembremos que do cupo outorgado
1
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de 30.700 toneladas ó Estado español vese reducido polas multas de sobrepesca do
2009/2010 a diminuír o seu dereito de cota en 5.544 toneladas, seguindo a pagar de
maneira lineal tanto quen realizou sobrepesca como quen realizou una pesqueira con
medidas de control tanto nas cotas diarias, como nos días de actividade.
A todo este drama hai que engadirlle o peche da pesqueira da sardiña das augas
ibéricas, a redución da cota e as diversas medidas implementadas para xestionar este
recurso nas divisións CIEM VIIIc e IXa, sen que existan medidas paliativas, como as
levadas a cabo para a flota lusa ou andaluza.
A situación é que verán reducidas de forma moi significativa as posibilidades de
pesca desta flota, sen que encontremos no horizonte compromisos para buscar
alternativas.

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para a súa
reposta oral en comisión:
-Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da
flota do cerco para o ano 2018?
-Vai a reclamar medidas como recuperar as cotas sobrantes do ano anterior,
intercambio de cotas con outros países, estamentos da flota ou asociación?
-Si é así en que datas pensa facelo?
-Pensa, a efecto de xestión, unificar as dúas zonas e a cota galega para un mellor
reparto?
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-Ten intención de adoptar medidas subvencionadas de paro biolóxico, como as
que están levando a cabo a flota andaluza e lusa?
-Cando pensa demandar do Goberno central a recuperación do dereito a pescar
bocarte da flota galega na zona atlántica?
-Vai facer algunha actuación para que se modifique o actual modelo de reparto
baseado en supostos dereitos históricos e defender un novo modelo de reparto
proporcional ao número de tripulantes e que poña en valor as medidas de xestión e
redución da actividade pesqueira?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 13:29:41

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 13:29:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 13:29:46

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 13:29:48

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 13:29:49

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 13:29:51
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Comisión, relativa ás medidas a adoptar para que a flota galega
poida realizar a súa actividade nas mesmas condicións que outras do Cantábrico.

Ven de publicarse unha resolución do 25 de xaneiro da Secretaría Xeral de
Pesca, pola que se establece a apertura da pesquería da cabala para o ano 2018, para
os buques de outras artes distintas ao arrastre e cerco no Cantábrico noroeste, con
porto base en Guipúscoa e Biscaia, onde se pode comprobar as grandes diferencias
que supón o actual reparto dunhas flotas con respecto a outros, sendo as galegas as
mais prexudicadas.
Así, neste 2018, aplicándolle a redución que sufriu o reparto de cotas na UE
do 20%, correspóndelle a estas dúas provincias a cantidade provisional de 3.869.081
quilos, sendo autorizada a súa actividade a partir do 26 de xaneiro de 2018. O ano
pasado correspondéronlle 5.048.607 quilos, comezando a súa actividade o 01 de
xaneiro de 2017.
Cantabria, o ano pasado obtivo unhas 3.009.188 quilos, comezando a súa
actividade o 27 de febreiro e establecendo un reparto lineal de 3.000 quilos por
tripulante enrolado. Non contemplou porcentaxe por pesca accidental.
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Ese mesmo ano o noso País, por iniciativa do presidente da Federación de
confraría de Lugo, dividiron a cota por provincias, correspondéndolles:


Lugo. 694.857 quilos, comezando a súa actividade o 20 de

marzo con un reparto de 2.000 quilos por tripulante semana.


A Coruña: 828.091 quilos, iniciando a súa actividade o 20 de

marzo con unha cota de 2.000 quilos tripulante semana. Deixándolle unha
porcentaxe do 15% para pesca accidental e no establecendo un tope de 300
quilos por embarcación e semana.


Pontevedra: 572.427 quilos, iniciando a súa actividade o 27 de

marzo, nunha condicións onde o 50% de dita cota era para a pesca dirixida.
O resultado final foi que partillamos a fame co criterio de cada quen que se
zafe. O Goberno galego inhibiuse totalmente do problema e algúns traballaron
unicamente 5 días mentres outras flotas estiveron todo o tempo que quixeron no
noso caladoiro, pescando sen ningún tipo de control, vendendo a uns prezos
espectaculares mentres a flota galega dirixida aplicáselle unhas condicións leoninas
cuns resultados lamentables. Os que defenderon o seu dereito a poder pescar, pescan
case todo o ano, algúns sen ningún tipo de restricións, mentres a flota galega ao
pairo.
Situación dramática, que ten preocupada a nosa flota, que padecen unha
negociación, pola que pasaron dunha situación onde a igualdade de barco igual
dereito de cota, a esta que carecen de dereitos, non poden pescar nas súas augas e
teñen que padecer que embarcacións iguais poden na campaña facer 10.000 ou
100.000 euros, en función do país ao que pertenzan.
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Neste ano 2018 estase repetindo de novo a situación, sen que o Goberno
galego faga nada por emendalo, máis que xustificar o inxustificable que a igualdade
de embarcacións existe unha gran desigualdade dependendo ao lugar no que teñas o
porto base.

Estas son as razóns que levan a formular as seguintes preguntas para resposta
oral en comisión:
-Que medidas pensa adoptar para garantir a viabilidade da flota
continxentada para o ano 2018?
-Vai a reclamar medidas para que a flota galega teña as mesmas condicións
con independencia de que pertenzan a Lugo, A Coruña ou Pontevedra?
-Vai unificar a cota galega?
-Vai demandar o cambio de modelo de reparto para que a igual embarcación
e mesmo número de tripulantes teñan iguales dereitos?
-No ámbito do País pensa a efecto de xestión unificar as dúas zonas e a cota
galega para un mellor reparto?
-Pensa a Consellaría do Mar reclamar a exención de cota para a pesca
accidental ou vaina condenar, ao igual que cos descartes, á prohibición de poder
pescar determinadas especies como a xarda?
-Como é posíbel que nas artes menores aconteza o mesmo que no arrastre,
que as outras flotas teñan maiores dereitos de pesca, condición de topes de capturas
3
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diferentes e as poidan vender con total tranquilidade mentres a nosa flota prohibido
pescala?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:17:46

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:17:51

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:17:55

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:17:59
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:18:03

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:18:06
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.

O Fondo de Continxencia é unha partida que se pode dotar nos Orzamentos da
Administración co fin de atender gastos imprevistos e non discrecionais.

A Xunta de Galicia dota todos os anos nos seus orzamentos unha partida para
este concepto que non é empregada para a finalidade que ten. Así o Consello de
Contas, ano tras ano, pon de manifesto nos informes de fiscalización da Conta
Xeral da Administración que a Xunta de Galicia “Emprega esta partida como
unha ferramenta de cobertura de gastos (principalmente gasto corrente) que son
obxecto dunha deficiente orzamentación, por escasamente realista, e que son
reiteradamente orzados á baixa para dotalos do crédito necesario ao longo do
exercicio, ás veces incluso baseándose nas estimacións e non nas necesidades
xurdidas”

Unha vez máis podemos constatar a falta de rigor orzamentario, así como a falta
de transparencia na xestión da Xunta de Galicia, ocultando as necesidades
orzamentarias en determinadas partidas que serán incrementadas durante o
exercicio con partidas ponte.

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre as conclusións sinaladas nos informes
do Consello de contas, ano tras ano, respecto da mala orzamentación, así como sobre o
uso do fondo de continxencia como ferramenta para a cobertura de gastos?
2ª) Corrixiu a Xunta de Galicia na actualidade estas deficiencias?
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Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/02/2018 17:29:46
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/02/2018 17:29:54
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa ao mantemento en condicións adecuadas das
administracións en Galiza da Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) así
como dos postos de traballo precisos a tal efecto.

A Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) é un organismo
público pertencente á Administración Xeral do Estado español e encárgase da xestión
do sistema tributario e aduaneiro do Estado, así como daqueles recursos doutras
entidades públicas e administracións que lle sexa encomendada por lei ou convenio.
Para estes efectos, aglutina dentro das súas funcións diversas tarefas e servizos,
fundamentalmente de inspección, xestión e recadación.
Sendo Galiza neste momento unha das comunidades de réxime común do
Estado, este organismo ten importancia no noso país ao ser a encargada da recadación
de boa parte dos impostos dos galegos e galegas, para alén doutras funcións. Trátase,
polo tanto, dun servizo público que debe dar cobertura ás necesidades de información e
xestión das e dos galegos en cumprimento das súas obrigas tributarias. Máis aínda, para
o desenvolvemento destas é fundamental a accesibilidade aos servizos e é indubidábel
que para asuntos relacionados coas obrigas coa facenda pública, que implican unha
grande responsabilidade e por veces unha complexidade engadida canto aos
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procedementos, é preciso garantir a posibilidade da atención presencial ás e aos
usuarios.
Con atención á Resolución do 21 de setembro de 2004, da Presidencia da AEAT
pola que se estabelece a estrutura e organización territorial da Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recolle o proceso de rexionalización de competencias e
funcións e aspectos referentes á modernización dos procedementos e estruturas. Neste
sentido, determínase a disposición dos órganos territoriais da AEAT entre os que están
as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria para cada unha das Comunidades
Autónomas e no Anexo 1 relaciónanse estas así como as delegacións que integra e no
Anexo II as Delegacións especiais. Neste sentido, enuméranse un total de dezaoito
puntos para o noso país, un mapa que estaría hoxe vixente.
Porén, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos a observar indicios que fan
evidente a intención de reducir progresivamente o seu papel, minorando o persoal e o
seu papel de atención ao público. Neste sentido, amortizando prazas de persoal que se
xubila ou que concursa para outra vaga, non convocando prazas para estas
administracións nos concursos ou procedementos de mobilidade que se convocan dentro
da AEAT o persoal destas administracións tense reducido de forma importante.
Como resultante deste modo de proceder, as administración despregadas ao
longo do territorio están a perder o seu papel e nalgúns casos perden funcionalidade
para a atención ao público. Por exemplo, en Monforte quitaron a unidade de IVE e en
Betanzos xa non hai unidade de módulos, nin de recadación polo que os contribuíntes
deben desprazarse a Coruña. Esta tendencia trae consecuencias negativas tanto en
materia de non cubrición real de postos de traballo repartidos polo territorio como para
o público, pois perde posibilidades de realizar determinados servizos nunha oficina
próxima á súa vivenda ou á súa localidade e debe incorrer en máis desprazamentos que
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non se suplen, en moitos casos, nin pola atención telefónica nin mediante a tramitación
por internet.
Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza vele polo mantemento e boa
calidade dos servizos de atención ao público da AEAT en canto non avancemos nas
competencias e funcións da ATRIGA.

Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir que non se
desmantelen as oficinas da AEAT espalladas polo territorio galego?
-Considera a Xunta de Galiza que a día de hoxe están garantidos os dereitos das
e dos usuarios para recibir a información e asesoramento precisos sen menoscabo do seu
lugar de residencia?
-Considera a Xunta de Galiza que o modelo de estruturación territorial e de
funcións se adaptan á realidade que precisa o noso país?
-Ten avaliado a Xunta de Galiza a necesidade de que o noso país asuma, a través
da ATRIGA, máis competencias en materia tributaria?
-Coñece o goberno galego a drástica redución de postos de traballo que sufriron
as administracións da AEAT en Galiza? Ten trasladado algún tipo de consideración ao
goberno central? En que sentido e con que resultados?
-Considera o goberno galego que é adecuado pechar ou limitar -vía cita previao acceso do público aos servizos das oficinas?
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-Considera que a denominada “rexionalización” dos servizos e funcións
distribúe de forma adecuada a carga de traballo entre o cadro de persoal? E entre as
localidades do territorio?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:42:44

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:42:48

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:42:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:42:54
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Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:42:55

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:42:57
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral en Comisión.

A empresa Maderas Iglesias S.A. que conta con centros de produción no
Porriño e Mos. Foi unha das maiores produtoras de tarima flotante do mercado
internacional e chegou a contar cun cadro de persoal na comarca de mais de 800
traballadoras/es, sendo a porcentaxe do cadro de persoal do 80% de mulleres. Aínda
que na actualidade o seu cadro de persoal vise reducido a 253 traballadoras/es, segue
sendo unha das principais empresas da área de Vigo.
Nos últimos anos o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos
concursais, (o primeiro resolto na fase de Preconcurso e o segundo resolto con
acordo en setembro de 2013). Tamén tiveron que pasar por sete EREs (Expedientes
de Regulación de Emprego) suspensivos, dos cales soamente en catro houbo acordo
entre traballadores/as e a empresa. A suma dos procesos provoca que, nalgúns casos,
certas traballadoras/es xa teñan chegado a máis de 400 días de consumo da súa
prestación por desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non
sae adiante e son despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para
que o ERE fose o máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron
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oídos xordos aos seus consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa
aplicación: mentres que hai empregadas e empregados que perden 400 días de
traballo, outras persoas non chegan a perder ningún.
Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando que non se respectan
as condición dos EREs nin o seu calendario pactado, por non ser recoñecidas as
vacacións e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como
recoñece a Lei e non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non
recoñecerlle as horas sindicais algúns membros do comité, etc.
Con respecto ao salario, en oito anos a subida salarial total foi do 0,75%.
Actualmente aínda se debe parte da paga de nadal de 2016, a de marzo e a de Xullo
do 2017, así como as irregularidades no pagamento das nóminas, que un mes tras
outro se ingresan con retraso. Sempre se abonan os salarios a partir do día 15,
chegando en algún caso a pagar as nóminas o día 28. Para os que están de baixa e
un verdadeiro suplicio, porque sempre o retraso é aínda moito maior. Tendo que
escoitar despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”.
Esta situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é nova, pois xa
que nos meses de xuño e xullo do 2015, o persoal xa fixo unha folga de varios días
alternos para reclamar a débeda dos seus salarios.
Ao longo deste tempo as traballadoras e traballadores puxeron da súa parte
todo o que puideron para a continuidade da empresa, pero a situación neste
momento é insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego.
Na última rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o
empresario propuxo o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche
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da empresa se non se acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma
parte do modus operandi do dono da empresa.
O pasado 28 de decembro unha representación do comité de empresa, das
alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego
con representantes de todos os grupos. E posteriormente integrantes do comité
mantiveron un encontro co IGAPE. Nesta xuntanzas púxose de manifesto o apoio
dos grupos parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña
diante da propiedade da empresa para procurar a viabilidade do emprego e da
empresa.
Por outra parte, o pasado 8 de xaneiro o conselleiro de Industria recibiu unha
represntación do comité de empresa e compromeuse a facer xestións ante todas as
partes para procurar a viabilidade da empresa. Posteriormente, nuna resposta oral en
Pleno, o conselleiro afirmou que a Xunta elvaba facendo o seguimento da evolución
de Maderas Iglesias desde 2009.
Cómpre ter en conta que existe un mandato parlamentario, mediante acordo
unánime do pleno que tivo lugar o pasado 17 de outubro de 2017, que insta ao
goberno galego a “facer xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias SA coa
finalidade de procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos
laborais e polo mantemento do emprego”.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral en comisión:
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Que xestións realizou o conselleiro de Industria ante a propiedade de
Maderas Iglesias, as entidades acredoras e o comité intercentros para garantir a
viabilidade e a continidade da empresa?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 18:05:59

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 18:06:04

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 18:06:06
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 18:06:07

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 18:06:09

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 18:06:10
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Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento desta Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 5.ª

A Tarxeta Benvida é unha axuda económica ás familias con renda inferior a
45.000 € anuais, consistente en 100 € ao mes, destinada a “contribuír ao
pagamento dos gastos realizados no primeiro ano de vida do neno ou nena”, así
como durante os tres primeiros anos no caso das familias con renda igual ou
inferior aos 22.000 €.
Na Orde que regula estas axudas para o ano 2018 (publicada no DOG o venres,
29 de decembro de 2017), regúlase as persoas beneficiarias, no artigo 3:
“Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na
Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran nun dos seguintes supostos:
a) Ter fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nadas/os
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.
b) Estar en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as
nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.
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2. Tamén se poderán beneficiar da axuda as galegas e os galegos e os seus
descendentes que se encontren en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo
residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2018.
A contía da axuda está regulada no artigo 4:
“1. Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla
nado/a en 2018 durante o seu primeiro ano de vida a razón de 100 €/mes, que se
farán efectivos do seguinte xeito:
a) Ano 2018: un único pagamento coa contía que corresponda en función
do mes de nacemento ou de ser o caso, do ditado da resolución de
adopción ou garda con fins adoptivos e ata o mes de decembro, incluído.
b) Ano 2019: un único pagamento coa contía que corresponda desde
xaneiro e ata o mes anterior ao que o neno ou nena cumpra un ano.

2. Para aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 €, a axuda
ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena cumpra tres anos,
nas seguintes contías:
a) 600 €/ano, a razón de 50 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o
primeiro.
b) 1.200 €/ano, a razón de 100 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é
o segundo.
c) 2.400 €/ano, a razón de 200 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é
o terceiro ou sucesivos.
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Esta ampliación farase efectiva en pagamentos anuais sucesivos co importe que
corresponda ata o mes de decembro do exercicio en curso en función do mes de
nacemento, ou do ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos
do fillo ou filla polo/a cal se concedeu a axuda.
Na “ORDE do 23 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases polas que
se rexerá a concesión da axuda económica, a través da Tarxeta Benvida, para as
familias con fillas e fillos nados no ano 2017 e se procede á súa convocatoria”,
sinalábase que “a tarxeta será recargada mensualmente durante o período de
vixencia”.
As familias galegas viviron durante a crise unha perda do seu poder adquisitivo.
Segundo o Índice de Prezos do Traballo, do INE, a clase traballadora galega
perdeu un 6,15% de poder de compra co cal, esta axuda, que non é máis que un
pequeno apoio, nun contexto de salarios baixos de gran parte das familias
galegas, sirve de complemento para os gastos mensuais que orixina un bebé.
Ao longo dos dous anos de vixencia da Tarxeta Benvida téñense producido
atrasos no pagamento mensual e ausencia dunha pauta fixa de pagamento. A falta
dunha pauta no pago da axuda non permitía ás familias facer unha planificación
dos gastos e ingresos mensuais, ao non saber no mes en curso se ían contar cos
100 € correspondentes a ese período.
Familias galegas denuncian, ademais, que, consultada a Consellería de Política
Social sobre a cuestión da tardanza, a Administración amosaba descoñecemento
a respecto de cando se ía proceder ao pago da axuda.
Mudar o sistema de pagamento dende a periodicidade mensual a un ou dous
ingresos co total da axuda, como se fai na Orde para 2018, podería resolver esta
situación, sempre e cando se axilice a resolución de axuda e os pagos se fagan
sen dilación a inicio do período de vixencia da axuda e a inicio do ano seguinte.
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Porque, ademais, a resolución das axudas realizábase en moitos casos tarde,
esgotando ao máximo o prazo de tres meses fixado na Orde. A este respecto, hai
que ter en conta que a tardanza na resolución da prestación afecta aos primeiros
meses da crianza, que son aqueles nos que se afrontan gastos máis relevantes,
Coa Tarxeta Benvida poden mercarse “produtos básicos para o neno ou nena
como, entre outros, leite e outros alimentos infantís, cueiros, produtos de hixiene
infantil ou produtos farmacéuticos”. Así mesmo, a tarxeta “poderá ser utilizada
soamente en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e
establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a
infancia”, pero non en tendas con liña de roupa de bebé se estas non son
especificamente especializadas en puericultura.
A vacina fronte ao meningococo B, da cal se autorizou a súa venda en Galicia
con receita dende outubro de 2015, é aconsellada pola Asociación Española de
Pediatría para todas as nenas e nenos a partires de 2 meses de idade, pero non
está incluída con carácter universal no calendario de vacinación galego. Nesta
situación, son moitas as familias que empregaron a Tarxeta Benvida para o pago
desta vacina, da cal se recomendan 4, 3 ou 3 doses, dependendo de cando se
comece a vacinación.
Cada dose da vacina Bexsero, a única dispoñible neste momento para previr a
meninxite B, ten un custe de 106,15 € nas farmacias e o seu abastecemento é
limitado, co cal seguise producindo o desprazamento de familias en busca da
vacina a Portugal, como tiña sucedido antes da autorización da vacina en Galicia.
A Tarxeta Benvida anúnciase coa campaña “A vida nunca foi tan grande”,
mediante un vídeo no que aparecen mulleres coidando bebés en distintas
actitudes, que non inclúen a lactación materna, que é o tipo de alimentación
recomendada polo Sergas (seguindo as recomendacións da OMS) como o máis
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axeitado para os seis primeiros meses de vida de xeito exclusivo
(https://www.youtube.com/watch?v=EqShkjAJxl4).

Polo anteriormente exposto, os deputados que subscriben formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª

1. A que se debe a tardanza na resolución da axuda?
2. A que se debe o descoñecemento por parte da Administración sobre os prazos
de aboamento?
3. Como se van abonar as axudas económicas da Tarxeta Benvida a partir de
agora?
4. Vai permitirse o uso da Tarxeta Benvida en comercio electrónico?
5. Por que non aparecen homes coidando bebés no vídeo promocional da Tarxeta
Benvida?
6. Por que non aparece a lactación materna no vídeo promocional da Tarxeta
Benvida?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Deputados do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 01/02/2018 18:18:05
Luis Villares Naveira na data 01/02/2018 18:18:13
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa á situación das listas de espera e derivación de doentes no
Sergas.

O PP no Goberno da Xunta está a practicar unha política de recortes e
demolición da sanidade pública. A través do seu deterioro, a base de ter abandonadas ás
infraestruturas, falta de recursos humanos e materiais... e así ter a desculpa para
privatizar os servizos e derivar doentes á sanidade privada.
E para iso aprobaron a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias no ano 2013 e
agora o decreto que a desenvolve. Cuns tempos de espera incumpríbeis, para
precisamente dar cobertura legal ao auténtico obxectivo da mesma: derivar o máximo
volume de recursos públicos para o financiamento da sanidade privada, para facilitarlle
o máximo negocio.
A derivación de doentes da sanidade pública de Galiza a centros privados, ven
sendo unha constante, mais esta práctica non fai máis que aumentar.
Establecer uns tempos de espera de 60 días para operacións cirúrxicas e 45 para
consultas e probas diagnósticas, tempos que son imposíbeis de cumprir na actual
situación na que ten o Partido Popular á sanidade pública.
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Está claro que as derivación á privada non son para eliminar as lista de espera,
xa que estas non diminúen, senón que as listas de espera son a coartada para derivar á
privada.
A preocupación está sendo moi elevada entre @s doentes, que ven como son
eliminad@s das mesmas se non aceptan ser derivad@s e esixen sen atendidos na rede
pública, e entre profesionais que observan cada día como se deixan de realizar
intervencións de moitas especialidades na sanidade pública que se derivan
sistematicamente á privada.
Todo isto rodeado de escurantismo e opacidade arredor dos datos tanto das listas
de espera como das derivacións.

Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
-Cant@s doentes ten derivado o SERGAS a centros privados nos últimos cinco
anos?
-Cal é o desglose d@s mesm@s por centro hospitalario e por especialidade?
-En que situación quedan os doentes que estando en lista de espera para
intervención cirúrxica ou probas diagnósticas non aceptan ser derivados para a
realización das mesmas en centros privados?
-Cal é a contía económica para o SERGAS destas derivacións nos últimos 5
anos, desglosada por centro hospitalario ao que se deriva, e por especialidade?
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-Cando vai facer públicas o Goberno galego as chamadas listas de espera non
estruturais?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 18:18:47

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 18:18:51

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 18:18:52

Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 18:18:53
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Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 18:18:55

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 18:18:56
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Á MESA DO PARLAMENTO
Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, 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 8ª, sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018.

O marisqueo vén definido na Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia
(modificada pola Lei 6/2009) como o exercicio da actividade extractiva, a pé ou
dende embarcación, nas zonas marítimas ou marítimo terrestres, de unha ou
varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros
invertebrados mariños, con fins de comercialización.
Con respecto á xestión das zonas nas que se realiza esta actividade, o Decreto
423/1993, de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en
materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo
Decreto 237/2002, de 11 de xullo establece que a extracción de marisco estará
suxeita ao Plan Xeral de explotación marisqueira aprobado, con carácter anual,
pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe Consellería do Mar). É
por este motivo que, mediante Orde do 22 de decembro do 2017, DOG. 246, a
Xunta de Galicia publicou o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano
2018.

Dentro deste plan, a Conselleira do Mar incorporou unha novidade, con respecto
a outros anos, na xestión das zonas común de marisqueo. Nelas, tras a aprobación
do Plan Xeral de explotación marisqueira 2018, a maior parte da xestión das
zonas común de libre marisqueo pasan a ser xestionadas polas confrarías da zona.
Este tipo de xestión, plantexado pola Consellería do Mar dende fai varios anos
como unha “oportunidade para o sector de involucrarse”, era unha medida
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maioritariamente rexeitadas polo sector posto que implica que as confrarías e
asociacións, teñan que cargar coa redacción e xestión de un plan de explotación
específico e asumir tarefas como a vixilancia, a realización de sembras, a limpeza
dos bancos e todo aquel traballo de mantemento que precise a zona de libre
marisqueo.

Esta novidade aparece como parche aceptado polo sector como resultado da
presión que sofren hoxe en día polo deterioro das zonas de libre marisqueo
xestionadas pola Xunta que veñen reducindo a súa produción dende 2012 e se
atopa nunha situación insostible actualmente. É por isto que moitas das
Confrarías aceptaron xestionar no 2018 directamente as zonas de libre marisqueo
xa que non poden seguir dependendo de unha xestión tan deficiente por parte da
Xunta de Galicia e necesitan investir para recuperar as zonas de libre marisqueo e
revalorizalas.

Para as Confrarías, facerse cargo destas zonas de libre marisqueo é un custe
económico a maiores dos que xa teñen os traballadores e as traballadoras do mar,
custe que non terían porque asumir se a Consellería do Mar non presionase dando
un servizo defectuoso e se fixera cargo da súa competencia directamente.

Con este cambio no modelo de xestión, que só ven propiciado polas políticas de
desmantelamento dos servizos públicos e polos recortes en partidas
orzamentarias tan importantes como as dependente da Consellería do Mar en
materia de conservación e mantemento medioambiental do mar, o Partido
Popular está confirmando que non é quen de xestionar o de todos e todas, non é
quen de realizar o traballo de xestión do público que se lle asignou ao entrar no
Goberno.

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para ao seu debate en Comisión:
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-

Confirma a señora Conselleira do Mar con esta nova modalidade de
xestión das zonas de libre marisqueo no Plan Xeral de explotación
marisqueira para o ano 2018 que o Partido Popular non soubo xestionar as
zonas de libre marisqueo que dende o 2012 seguen perdendo capacidade
extractiva?

Santiago de Compostela, 01 de decembro de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Juan José Merlo Lorenzo
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 01/02/2018 18:23:53

Juan José Merlo Lorenzo na data 01/02/2018 18:24:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, 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 8ª, sobre o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano 2018.

O marisqueo vén definido na Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia
(modificada pola Lei 6/2009) como o exercicio da actividade extractiva, a pé ou
dende embarcación, nas zonas marítimas ou marítimo terrestres, de unha ou
varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros
invertebrados mariños, con fins de comercialización.
Con respecto á xestión das zonas nas que se realiza esta actividade, o Decreto
423/1993, de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en
materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo
Decreto 237/2002, de 11 de xullo establece que a extracción de marisco estará
suxeita ao Plan Xeral de explotación marisqueira aprobado, con carácter anual,
pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe Consellería do Mar). É
por este motivo que, mediante Orde do 22 de decembro do 2017, DOG. 246, a
Xunta de Galicia publicou o Plan Xeral de explotación marisqueira para o ano
2018.

Dentro deste plan, a Conselleira do Mar incorporou unha novidade, con respecto
a outros anos, na xestión das zonas común de marisqueo. Nelas, tras a aprobación
do Plan Xeral de explotación marisqueira 2018, a maior parte da xestión das
zonas común de libre marisqueo pasan a ser xestionadas polas confrarías da zona.
Este tipo de xestión, plantexado pola Consellería do Mar dende fai varios anos
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como unha “oportunidade para o sector de involucrarse”, era unha medida
maioritariamente rexeitada polo sector posto que implica que as confrarías e
asociacións, teñan que cargar coa redacción e xestión de un plan de explotación
específico e asumir tarefas como a vixilancia, a realización de sembras, a limpeza
dos bancos e todo aquel traballo de mantemento que precise a zona de libre
marisqueo.

Esta novidade aparece como parche aceptado polo sector como resultado da
presión que sofren hoxe en día polo deterioro das zonas de libre marisqueo
xestionadas pola Xunta que veñen reducindo a súa produción dende 2012 e se
atopa nunha situación insostible actualmente. É por isto que moitas das
Confrarías aceptaron xestionar no 2018 directamente as zonas de libre marisqueo
xa que non poden seguir dependendo de unha xestión tan deficiente por parte da
Xunta de Galicia e necesitan investir para recuperar as zonas de libre marisqueo e
revalorizalas.

Para as Confrarías, facerse cargo destas zonas de libre marisqueo é un custe
económico a maiores dos que xa teñen os traballadores e as traballadoras do mar,
custe que non terían porque asumir se a Consellería do Mar non presionase dando
un servizo defectuoso e se fixera cargo da súa competencia directamente.

Con este cambio no modelo de xestión, que só ven propiciado polas políticas de
desmantelamento dos servizos públicos e polos recortes en partidas
orzamentarias tan importantes como as dependente da Consellería do Mar en
materia de conservación e mantemento medioambiental do mar, o Partido
Popular está confirmando que non é quen de xestionar o de todos e todas, non é
quen de realizar o traballo de xestión do público que se lle asignou ao entrar no
Goberno.
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Do mesmo xeito entendemos que, posto que xa non ten que investir a partida
económica presupostada para a xestión das zonas de libre marisqueo, investirá
dito orzamento en salvar zonas de libre marisqueo en situación extrema deixando
de ser o causante do problema e pasando a ser parte da solución

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión:

-

Que medidas ten pensado aplicar a Conselleira do Mar para implicarse e
salvar as zonas de libre marisqueo?

Santiago de Compostela, 01 de decembro de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Juan José Merlo Lorenzo
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 01/02/2018 18:25:29
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Juan José Merlo Lorenzo na data 01/02/2018 18:25:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, deputado perrtencente ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para o sua resposta oral na Comisión 6ª, relativa ás axudas ás industrias
electrointensivas.

Desde hai practicamente dous anos o Grupo Parlamentario de En Marea vén insistindo aos
Gobernos de Galicia e de España na necesidade de implantar de maneira urxente un sistema
de axudas ás industrias electrointensivas, para a redución do custo da promoción da
xeración de electricidade a partir de fontes renovables, con cargo aos Orzamentos Xerais do
Estado. Unha liña de axudas directas á industria, de carácter trienal, ao amparo das
Directrices, 2014/C 200/101 de 28 de xuño de 2014, da Comisión Europea sobre axudas
estatais en materia de protección do medio ambiente e enerxía 2014-2020. Axudas que xa se
veñen desenvolvendo en Europa, sobre todo en Alemaña desde o ano 2015.

Todo elo ante a incerteza derivada dás poxas de interrompibilidade que poñen en risco a
viabilidade de moitas empresas galegas e de miles de postos de traballo. Entre elas: Alcoa;
Megasa; Ferroatlántica; Finsa; Celsa; Intasa; e moitas outras.

Pois ben, o Goberno no ano 2017 parece que nos escoitou, por fin, e na disposición
adicional centésima décima primeira do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado
contemplou que o Ministerio de Enerxía, previo informe da Comisión Delegada do Goberno
para Asuntos Económicos, estableza un sistema de axudas ás industrias "para a redución do
custo da promoción da xeración de electricidade a partir de fontes renovables que soportan".
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En concreto nos orzamentos de 2017 incorporouse unha partida de 150 M€ para este fin.
Posteriormente no debate de orzamentos do Estado, esta partida foi reducida a 131 M€. Os
19 M€ detraidos foron a parar a proxectos en Canarias para comprar o voto de Nova
Canarias.

A industria electrointensiva galega, sobre todo as empresas con menor capacidade de
influencia política, leva varios anos perdendo participación nas poxas de interrompibilidade,
que podería compensarse con esta nova liña de axudas. Desta maneira a súa competitividade
e capacidade de xerar emprego vese fortemente deteriorada.

Oito meses despois non se sabe nada da Orde de convocatoria destas axudas para a
compensación por custos adicionais derivados do financiamento do apoio á enerxía eléctrica
procedente de fontes renovables.

Aínda que esta orde necesita aprobación da UE, ante a situación de que xa se está aplicando
en Alemania, Italia e Francia, esta xestión debería de ter sido moi rápida se se xestionara
dunha maneira adecuada.

Tendo en conta que unha parte importante desas axudas poderían ser recibidas por empresas
galegas, damos por suposto que o Goberno de Galicia está implicado e ao tanto do
desenvolvemento das mesmas. Por todo elo o Grupo Parlamentario de En Marea
presenta a seguinte Pregunta ao Goberno para a sua resposta na Comisión 6.ª:

1.- Por que desde xuño de 2017, cando se aprobaron os orzamentos, non se publicou a Orde
mencionada na exposición de motivos?
2.- A estas alturas poden darse por perdidos os 131 M€ da convocatoria de 2017?

3.- Ten a Xunta de Galicia información de cando se publicará a Orde de 2018?
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4.- Coñece a Xunta de Galicia os requerimentos e condicións técnicas que se necesitarán
para poder optar ás axudas?

5.- Puxo a Xunta de Galicia en coñecemento das empresas, para poder ir adaptándose, os
devanditos requirimentos e condicións.

6.- Realizou a Xunta de Galicia algunha xestión ante o departamento competente da UE,
para pór de manifesto a importancia decisiva destas axudas para as empresas de Galicia e,
desta maneira, tratar de axilizar os prazos para que poidan ser implementadas?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 01/02/2018 18:27:04
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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
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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 na Comisión de control e seguimento da CRTVG, sobre o espazo
informativo das forzas políticas con representación parlamentar.

En numerosas ocasións no seo da Comisión de seguimento e control da
CRTVG, desde a Dirección Xeral da Corporación tense defendido a cobertura
informativa que reciben as organizacións políticas representadas no arco parlamentar
asegurando que cumpren os principios de pluralismo e representatividade.
Este feito leva a que, por exemplo, as informacións do Bloque Nacionalista
Galego –independentemente do contido das mesmas—ocupen apenas un promedio de
33 segundos no telexornal.
Tomando como exemplo o Telexornal Mediodía do 29 de xaneiro de 2018 a
peza correspondente ao BNG tivo unha duración de 26 segundos. Se revisamos ese
espazo informativo ao longo do mes de xaneiro vemos como, se se recolle algunha
información referida ao BNG --pois non sempre acontece, a peza ocupa, como moito
entre 27 e 36 segundos.
O día 22 de xaneiro, por exemplo, no que o BNG compareceu publicamente
para reclamar a tributación en Galiza da Seguridade Social (cuestión recollida no
Estatuto de Autonomía de 1981 como indicou a portavoz nacional do BNG) a peza
correspondente tivo 31 segundos no Telexornal Mediodía. Ese mesmo día, nese mesmo
1
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informativo, unha información sobre a moda de chamar aos centros de ensino de Bos
Aires para advertir, por parte do alumnado, dunha ameaza de bomba ocupou 2 minutos
25 segundos.

Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión de control e seguimento da CRTVG:
1.

Que criterios emprega a CRTVG para fixar os minutos que ocupa no

Telexornal a información referida ás forzas políticas galegas?
2.

Cre que unha media de 33 segundos de información representan o

pluralismo político, contribúen ao debate democrático e promoven o espírito crítico na
sociedade galega, tendo en conta que estes son obxectivos xerais de servizo público da
CRTVG recollidos no Mandato Marco de 2015?

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
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 30/01/2018 16:40:57

María Montserrat Prado Cores na data 30/01/2018 16:41:02

Ana Pontón Mondelo na data 30/01/2018 16:41:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/01/2018 16:41:05

Noa Presas Bergantiños na data 30/01/2018 16:41:08

Xosé Luis Bará Torres na data 30/01/2018 16:41:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no Artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa
resposta oral en Comisión, relativa ao incumprimento das normas sobre o uso
do galego no ámbito laboral na CRTVG.

O 5 de outubro de 2017 o Comité Intercentros da Corporación RTVG denuncia o
incumprimento da obriga de promoción da lingua galega que teñen os medios
públicos en todos os seus ámbitos de actuación, incluídas as relacións laborais,
nunha liña que manifesta un desamparo progresivo durante os últimos anos.
Os representantes sindicais advirten “do malestar maioritario que causou entre o
cadro de persoal a total ausencia da lingua galega nas accións formativas que
veñen de programarse cara a adaptación da maior parte dos profesionais e as
profesionais a un novo modelo de produción audiovisual dixital que se está a
instalar no medio público”.
O comité denuncia que “nos cursos presenciais non se emprega o galego, algo
que admiten como xustificado se os docentes son foráneos. Porén, consideran
absolutamente indefendible que a documentación formativa non estea na nosa
lingua, malia que moitos manuais técnicos dos fabricantes se traduciron
especificamente desde o inglés pola empresa encargada de acometer a
transformación dixital da CRTVG e da conseguinte formación do persoal, a
compañía Telefónica Servicios Audiovisuales.”
Para a representación sindical “é inadmisible que o propio portal creado
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especificamente para aloxar o material formativo recorra a un dominio en
español (proyectocrtvg.com) e non teña nin sequera os seus menús en lingua
galega, o que evidencia unha enorme falta de compromiso co noso idioma e unha
clara vulneración do artigo 6 da lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios
públicos de comunicación audiovisual de Galicia”.

Para o comité Intercentros a redacción dese artigo determina claramente a obriga
de empregar o galego en todos os ámbitos das relacións laborais, incluída a
formación, xa que establece literalmente que “A lingua da Corporación é o
Galego, xa que logo a prestación do servizo de comunicación audiovisual por
parte da devandita sociedade e as comunicacións que efectúe ao persoal
dependente dela no exercicio das súas tarefas será en lingua galega”.
Os sindicatos alertan “dun progresivo desmantelamento da promoción do galego
por parte da Corporación, que se manifesta na carencia de programación
divulgativa específica e nun departamento lingüístico tan esganado que
dificilmente pode asumir a supervisión da produción externa que chega ao centro
emisor ao tempo que ofrece soporte ao persoal propio”.

O comité Intercentros da CRTVG esixe que a corporación asuma os esforzos que
sexan precisos para o axeitado cumprimento da súa encomenda de promoción da
lingua e a cultura galegas, xa que o contrario -advirten- é poñer nun grave risco a
propia esencia dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes facemos as seguintes preguntas para a
súa resposta oral en Comisión :

1.ª) Pode explicarnos os motivos da total ausencia da lingua galega nas accións
formativas que se programaron?
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2.ª) Cales son os criterios para que a documentación formativa non estea na nosa
lingua?

3.ª) Que mecanismos van poñer en marcha para crear un portal para aloxar o
material formativo recorrendo a un dominio en galego?

4.ª) Cando se vai frear o progresivo desmantelamento da promoción do galego
por parte da Corporación?

5.ª) Como van asumir os esforzos precisos para o axeitado cumprimento da súa
encomenda de promoción da lingua e a cultura galegas?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Vázquez Verao
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 01/02/2018 09:46:16

Paula Vázquez Verao na data 01/02/2018 09:46:24
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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 na Comisión de control e seguimento da CRTVG, sobre a reportaxe
emitida no Telexornal Serán da TVG con motivo do 50 aniversario de Felipe VI.

Con motivo do 50 aniversario do xefe de Estado do Reino de España, Felipe VI,
a TVG realizou unha pequena reportaxe arredor da súa figura e reinado na que se usaron
distintas fontes, practicamente todas elas dirixidas a enxalzar a figura do monarca.
Todas as persoas que participan na reportaxe son homes, o que resulta
inmensamente abraiante se temos en conta que máis da metade da poboación galega son
mulleres. Alén diso, como representantes políticos aparecen Pedro Puy, voceiro do
grupo parlamentar popular e Luís Villares, voceiro do grupo parlamentar de En Marea.
Aliás, o ex-voceiro do PsdeG, Méndez Romeu, mais en calidade de ex-secretario de
Estado.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
na Comisión de seguimento e control da CRTVG:
- Non hai en toda Galiza unha soa muller, monárquica ou republicana, que poida
valorar o 50 aniversario de Felipe VI?
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- Que criterios informativos rexeron a escolla das fontes utilizadas na reportaxe
sobre o 50 aniversario de Felipe VI?
- Cre a Dirección Xeral da CRTVG que a reportaxe cumpre cos obxectivos de
pluralismo (social, político, ideolóxico) que deben rexer os medios públicos galegos en
tanto que servizo público?

Santiago de Compostela, 2 de febreiro 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 01/02/2018 11:33:05

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 11:33:10

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 11:33:12
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 11:33:13

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 11:33:15

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 11:33:16
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