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

ı 26510 (10/POC-004318)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre as posibles consecuencias da demora na execución da obra da estación depuradora de augas
residuais de Santiago de Compostela
83545

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 25915 (10/POC-004236)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as posibles consecuencias ambientais e patrimoniais da execución do proxecto de urbanización da unidade de intervención urbanística UI7, entre o barrio da Tinería e o Hospital Virxe dos
Ollos Grandes, no concello de Lugo, e o papel da Xunta de Galicia nese proxecto, así como as medidas e actuacións previstas ao respecto
83548

ı 25932 (10/POC-004238)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as razóns da demora da Consellería do Medio Rural no deseño e aplicación do plan especial
comprometido para axudar os gandeiros afectados pola seca nos concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Mezquita, A Gudiña, O Bolo e A Veiga
83552

ı 25941 (10/POC-004239)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias producidas os días 2, 6 e 8 de febreiro de 2018 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
83554

ı 25945 (10/POC-004240)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
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Sobre as razóns da demora do Adif na reparación dos danos causados a consecuencia das obras
do AVE nas estradas do concello ourensán de Taboadela e as xestións levadas a cabo polo Goberno
galego diante do Ministerio de Fomento ao respecto
83558

ı 25958 (10/POC-004241)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do espazo coworking situado en Mondoñedo
83560

ı 25959 (10/POC-004242)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre as melloras levadas a cabo pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros de menores
83562

ı 25961 (10/POC-004243)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre a evolución que presentan, desde o ano 2012, as solicitudes de dedución ﬁscal no tramo autonómico do IRPF por ﬁllo ou ﬁlla ao cargo
83564

ı 25967 (10/POC-004244)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia da corta de árbores autóctonas e centenarias levada a
cabo na última semana do mes de xaneiro de 2018 no adro da igrexa parroquial de Callobre, no
concello da Estrada, e as medidas previstas ao respecto
83566

ı 25974 (10/POC-004246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia e calidade da atención que se está a
prestar no Sistema sanitario de Galicia ás persoas que padecen epilepsia, as súas previsións referidas ao aumento dos medios humanos e materiais destinados a ese ﬁn, así como a solicitude ao
Goberno central da revisión dos baremos de incapacidade de carácter laboral, tendo en conta as
diﬁcultades que padecen as persoas afectadas
83569

ı 25981 (10/POC-004247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos, e as previsións do Goberno galego ao respecto
83572
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ı 25982 (10/POC-004248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos, e as previsións do Goberno galego ao respecto
83575

ı 25985 (10/POC-004249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento dos criterios legais, estatutarios e procedementais axeitados nos novos plans de explotación aprobados polas confrarías de
Galicia, o coñecemento das diﬁcultades que ocasiona a aprobación do novo plan de explotación
do percebe na confraría A Anunciada de Baiona, e as súas razóns para validar o seu procedemento
de aprobación
83578

ı 25990 (10/POC-004250)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e execución do proxecto
de dragaxe ambiental da ría do Burgo, a dispoñibilidade dalgunha previsión orzamentaria para participar no seu ﬁnanciamento e as medidas previstas para paliar as afeccións das obras de saneamento na actividade marisqueira desta ría
83580

ı 25992 (10/POC-004251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e execución do proxecto
de dragaxe ambiental da ría do Burgo, a dispoñibilidade dalgunha previsión orzamentaria para participar no seu ﬁnanciamento e as medidas previstas para paliar as afeccións das obras de saneamento na actividade marisqueira desta ría
83581

ı 26009 (10/POC-004252)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización no ano 2018 ou no 2019 dalgún investimento no cuartel de San Fernando, na cidade de Lugo, a posibilidade de mudar o uso acordado
para o seu futuro, así como a viabilidade da proposta de construción dun colexio nel
83582

ı 26013 (10/POC-004253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a incidencia dos recortes levados a cabo na atención prestada polo Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a valoración e as actuacións levadas
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a cabo polo Goberno galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición
deste servizo durante as 24 horas do día e os 365 días do ano
83585

ı 26049 (10/POC-004255)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co desenvolvemento na actualidade das medidas
e actuacións precisas para o cumprimento da Lei orgánica 3/2007 no referido á presenza das mulleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en especial, nos das autoridades
portuarias de Galicia, así como a efectividade neles do dereito constitucional á igualdade entre mulleres e homes, e as actuacións previstas ao respecto
83588

ı 26055 (10/POC-004256)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o coñecemento, a opinión e as previsións do Goberno galego en relación coas condicións laborais do persoal e coa dotación de medios humanos e materiais dos puntos de atención continuada
83592

ı 26065 (10/POC-004257)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns do incumprimento das recomendacións do Consello de Contas en materia de elaboración e presentación pola Xunta de Galicia da información contable
83594

ı 26071 (10/POC-004258)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas que vai adoptar o Goberno galego para atender as recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas ao uso do programa 621B, Imprevistos e funcións non
clasiﬁcadas
83597

ı 26077 (10/POC-004259)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posible declaración do Entroido de Viana do
Bolo como festa de interese turístico nacional, e os datos referidos á tramitación do expediente
para ese ﬁn
83600

ı 26083 (10/POC-004260)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de
precariedade laboral existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés
83604

ı 26091 (10/POC-004262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
83529
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Sobre a data prevista para o arranxo das deﬁciencias existentes no Camiño de Santiago ao seu paso
polo concello de Narón
83608

ı 26102 (10/POC-004264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de xestionar os fondos da Estratexia
europea de Investimento Territorial Integrado para reverter a situación demográﬁca de Galicia, as
súas previsións ao respecto e os criterios que se deben seguir para establecer os ITI especíﬁcos co
ﬁn de atender a regresión demográﬁca e os desequilibrios territoriais
83612

ı 26128 (10/POC-004265)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto de dragaxe e rexeneración do fondo da ría de Pontevedra, e as
previsións do Goberno galego respecto da súa licitación, ﬁnanciamento e execución dos traballos
83615

ı 26131 (10/POC-004266)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os datos referidos ás obras de reforma levadas a cabo polo Goberno galego no centro de
menores de Montealegre, en Ourense, desde o seu peche no ano 2012, a data prevista para a súa
reapertura e o perﬁl dos menores que vai atender, así como a posibilidade de garantía do carácter
público dos servizos que vai prestar e da súa atención por empregados públicos
83617

ı 26136 (10/POC-004267)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dos recursos dispoñibles nas escolas a
prol da igualdade
83619

ı 26142 (10/POC-004268)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do proxecto e execución das
obras de construción dun novo viario para a conexión do punto de remate da variante de Aradas
coa N-550
83621

ı 26172 (10/POC-004269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da gratuidade, para as persoas mozas, do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da Comunidade Autónoma, en condicións semellantes, polo menos, ás da Tarxeta Xente Nova, e os prazos concretos, así como o
orzamento necesario para ese ﬁn
83623
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ı 26174 (10/POC-004270)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica
de Armas da Coruña
83626

ı 26184 (10/POC-004271)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns do Goberno galego para non solicitar unha investigación en relación co estado actual dos residuos radioactivos depositados na fosa atlántica, preto das costas galegas, a dispoñibilidade dalgún informe ao respecto e a posibilidade de garantir a inexistencia de riscos
83628

ı 26186 (10/POC-004272)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia, na defensa do dereito á vivenda, para afrontar a
burbulla do alugamento
83631

ı 26192 (10/POC-004273)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa protección da biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en relación co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia
83634

ı 26197 (10/POC-004274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para a mellora do ﬁrme e da seguridade viaria da A-6, ou Autoestrada do Noroeste, nomeadamente entre O Ceao e Outeiro de Rei,
así como entre Baamonde e Montesalgueiro
83636

ı 26201 (10/POC-004275)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central dos cambios normativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega
83639

ı 26207 (10/POC-004276)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a privatización dos servizos de venda
presencial de billetes de tren das estacións do Barco e da Rúa-Petín
83641
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ı 26223 (10/POC-004277)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento do Plan de igualdade para o
sector audiovisual cunha dotación orzamentaria efectiva e real
83644

ı 26229 (10/POC-004278)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes
e evitar as incidencias producidas o día 11 de febreiro de 2018 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
83648

ı 26233 (10/POC-004279)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre os avances producidos para o cumprimento do acordo parlamentario do 23 de novembro
de 2016 respecto da interrupción voluntaria do embarazo
83651

ı 26236 (10/POC-004280)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no Cuartel de San Fernando, de Lugo, e as previsións para ese ﬁn
83654

ı 26247 (10/POC-004282)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas en materia laboral formuladas polos profesionais que prestan servizo nos puntos de atención continuada do Sergas
83657

ı 26251 (10/POC-004283)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos procedementos de declaración de bens de interese cultural iniciados
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde o ano 2010, e o seu estado
de tramitación
83661

ı 26258 (10/POC-004284)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan
83663

ı 26265 (10/POC-004285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
83532
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Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose, as actuacións levadas a cabo e as previstas ao respecto
83665

ı 26283 (10/POC-004286)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 7 de febreiro de 2018 referido ás necesidades existentes e ás melloras necesarias no
transporte ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña
83670

ı 26286 (10/POC-004287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación das familias sirias refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de reasentamento do Goberno central, as medidas reﬂectidas no plan de acollemento anunciado polo Goberno
galego no ano 2015 e a atención que lles está a prestar ou a prevista ás acollidas en Galicia, nomeadamente tralo remate das axudas do plan estatal, así como as actuacións que está a desenvolver para facilitar e mellorar a súa inclusión social
83674

ı 26288 (10/POC-004288)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para modiﬁcar, a través da Lei 4/2016, os límites establecidos
para os contratos menores e para non publicar a información referida a ese tipo de contratos no
Portal de transparencia e Goberno aberto, a súa incidencia no cumprimento do obxectivo de acadar
unha maior transparencia na contratación publica, así como a contratación adxudicada a través
desa ﬁgura no ano 2016
83677

ı 26298 (10/POC-004289)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para modiﬁcar, a través da Lei 4/2016, os límites establecidos
para os contratos menores e para non publicar a información referida a ese tipo de contratos no
Portal da transparencia e goberno aberto, a súa incidencia no cumprimento do obxectivo de acadar
unha maior transparencia na contratación publica, así como a contratación adxudicada a través
desa ﬁgura no ano 2016
83680

ı 25916 (10/POC-004237)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre os proxectos audiovisuais que se están a desenvolver en Galicia co apoio económico da Corporación da Radiotelevisión de Galicia
83683

ı 25968 (10/POC-004245)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
83533
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Sobre as razóns existentes para non informar nos telexornais da TVG do día 8 de febreiro de 2018
da rolda de prensa ofrecida por un grupo parlamentario da oposición
83685

ı 26022 (10/POC-004254)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a incidencia na visibilidade e audibilidade das mulleres nos medios de comunicación públicos
de Galicia da entrada en vigor do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, así como as actuacións levadas a cabo pola CRTVG ao respecto
83687
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 19 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 26510 (10/POC-004318)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis
Sobre as posibles consecuencias da demora na execución da obra da estación depuradora de augas
residuais de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 25915 (10/POC-004236)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as posibles consecuencias ambientais e patrimoniais da execución do proxecto de urbanización da unidade de intervención urbanística UI7, entre o barrio da Tinería e o Hospital Virxe dos
Ollos Grandes, no concello de Lugo, e o papel da Xunta de Galicia nese proxecto, así como as medidas e actuacións previstas ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25932 (10/POC-004238)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as razóns da demora da Consellería do Medio Rural no deseño e aplicación do plan especial
comprometido para axudar os gandeiros afectados pola seca nos concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Mezquita, A Gudiña, O Bolo e A Veiga
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 25941 (10/POC-004239)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias producidas os días 2, 6 e 8 de febreiro de 2018 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 25945 (10/POC-004240)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as razóns da demora do Adif na reparación dos danos causados a consecuencia das obras
do AVE nas estradas do concello ourensán de Taboadela e as xestións levadas a cabo polo Goberno
galego diante do Ministerio de Fomento ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25958 (10/POC-004241)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do espazo coworking situado en Mondoñedo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 25959 (10/POC-004242)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
Sobre as melloras levadas a cabo pola Xunta de Galicia nos últimos anos nas instalacións dos centros de menores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25961 (10/POC-004243)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre a evolución que presentan, desde o ano 2012, as solicitudes de dedución ﬁscal no tramo autonómico do IRPF por ﬁllo ou ﬁlla ao cargo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25967 (10/POC-004244)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia da corta de árbores autóctonas e centenarias levada a
cabo na última semana do mes de xaneiro de 2018 no adro da igrexa parroquial de Callobre, no
concello da Estrada, e as medidas previstas ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25974 (10/POC-004246)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia e calidade da atención que se está a
prestar no Sistema sanitario de Galicia ás persoas que padecen epilepsia, as súas previsións referidas ao aumento dos medios humanos e materiais destinados a ese ﬁn, así como a solicitude ao
Goberno central da revisión dos baremos de incapacidade de carácter laboral, tendo en conta as
diﬁcultades que padecen as persoas afectadas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 25981 (10/POC-004247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos, e as previsións do Goberno galego ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25982 (10/POC-004248)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos, e as previsións do Goberno galego ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 25985 (10/POC-004249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento dos criterios legais, estatutarios e procedementais axeitados nos novos plans de explotación aprobados polas confrarías de
Galicia, o coñecemento das diﬁcultades que ocasiona a aprobación do novo plan de explotación
do percebe na confraría A Anunciada de Baiona, e as súas razóns para validar o seu procedemento
de aprobación
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 25990 (10/POC-004250)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e execución do proxecto
de dragaxe ambiental da ría do Burgo, a dispoñibilidade dalgunha previsión orzamentaria para participar no seu ﬁnanciamento e as medidas previstas para paliar as afeccións das obras de saneamento na actividade marisqueira desta ría
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25992 (10/POC-004251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e execución do proxecto
de dragaxe ambiental da ría do Burgo, a dispoñibilidade dalgunha previsión orzamentaria para participar no seu ﬁnanciamento e as medidas previstas para paliar as afeccións das obras de saneamento na actividade marisqueira desta ría
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 26009 (10/POC-004252)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización no ano 2018 ou no 2019 dalgún investimento no cuartel de San Fernando, na cidade de Lugo, a posibilidade de mudar o uso acordado
para o seu futuro, así como a viabilidade da proposta de construción dun colexio nel
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26013 (10/POC-004253)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a incidencia dos recortes levados a cabo na atención prestada polo Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a valoración e as actuacións levadas
a cabo polo Goberno galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición
deste servizo durante as 24 horas do día e os 365 días do ano
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26049 (10/POC-004255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co desenvolvemento na actualidade das medidas
e actuacións precisas para o cumprimento da Lei orgánica 3/2007 no referido á presenza das mulleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en especial, nos das autoridades
portuarias de Galicia, así como a efectividade neles do dereito constitucional á igualdade entre mulleres e homes, e as actuacións previstas ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26055 (10/POC-004256)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o coñecemento, a opinión e as previsións do Goberno galego en relación coas condicións laborais do persoal e coa dotación de medios humanos e materiais dos puntos de atención continuada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26065 (10/POC-004257)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns do incumprimento das recomendacións do Consello de Contas en materia de elaboración e presentación pola Xunta de Galicia da información contable
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 26071 (10/POC-004258)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre a valoración e as medidas que vai adoptar o Goberno galego para atender as recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas ao uso do programa 621B, Imprevistos e funcións non
clasiﬁcadas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 26077 (10/POC-004259)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posible declaración do Entroido de Viana do
Bolo como festa de interese turístico nacional, e os datos referidos á tramitación do expediente
para ese ﬁn
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26083 (10/POC-004260)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de
precariedade laboral existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26091 (10/POC-004262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a data prevista para o arranxo das deﬁciencias existentes no Camiño de Santiago ao seu paso
polo concello de Narón
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26102 (10/POC-004264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de xestionar os fondos da Estratexia
europea de Investimento Territorial Integrado para reverter a situación demográﬁca de Galicia, as
súas previsións ao respecto e os criterios que se deben seguir para establecer os ITI especíﬁcos co
ﬁn de atender a regresión demográﬁca e os desequilibrios territoriais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 26128 (10/POC-004265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto de dragaxe e rexeneración do fondo da ría de Pontevedra, e
as previsións do Goberno galego respecto da súa licitación, ﬁnanciamento e execución dos traballos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26131 (10/POC-004266)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre os datos referidos ás obras de reforma levadas a cabo polo Goberno galego no centro de
menores de Montealegre, en Ourense, desde o seu peche no ano 2012, a data prevista para a súa
reapertura e o perﬁl dos menores que vai atender, así como a posibilidade de garantía do carácter
público dos servizos que vai prestar e da súa atención por empregados públicos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26136 (10/POC-004267)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dos recursos dispoñibles nas escolas a
prol da igualdade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26142 (10/POC-004268)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do proxecto e execución das obras
de construción dun novo viario para a conexión do punto de remate da variante de Aradas coa N-550
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26172 (10/POC-004269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da gratuidade, para as persoas mozas, do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da Comunidade Autónoma, en condicións semellantes, polo menos, ás da Tarxeta Xente Nova, e os prazos concretos, así como o
orzamento necesario para ese ﬁn
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26174 (10/POC-004270)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica
de Armas da Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26184 (10/POC-004271)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns do Goberno galego para non solicitar unha investigación en relación co estado actual dos residuos radioactivos depositados na fosa atlántica, preto das costas galegas, a dispoñibilidade dalgún informe ao respecto e a posibilidade de garantir a inexistencia de riscos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26186 (10/POC-004272)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia, na defensa do dereito á vivenda, para afrontar a
burbulla do alugamento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26192 (10/POC-004273)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa protección da biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en relación co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26197 (10/POC-004274)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para a mellora do ﬁrme e da seguridade viaria da A-6, ou Autoestrada do Noroeste, nomeadamente entre O Ceao e Outeiro de Rei,
así como entre Baamonde e Montesalgueiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26201 (10/POC-004275)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central dos cambios normativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26207 (10/POC-004276)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a privatización dos servizos de venda
presencial de billetes de tren das estacións do Barco e da Rúa-Petín
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26223 (10/POC-004277)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento do Plan de igualdade para o
sector audiovisual cunha dotación orzamentaria efectiva e real
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26229 (10/POC-004278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar as incidencias producidas o día 11 de febreiro de 2018 na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26233 (10/POC-004279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre os avances producidos para o cumprimento do acordo parlamentario do 23 de novembro
de 2016 respecto da interrupción voluntaria do embarazo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26236 (10/POC-004280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no Cuartel de San Fernando, de Lugo, e as previsións para ese ﬁn
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26247 (10/POC-004282)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas en materia laboral formuladas polos profesionais que prestan servizo nos puntos de atención continuada do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26251 (10/POC-004283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos aos procedementos de declaración de bens de interese cultural iniciados
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde o ano 2010, e o seu estado
de tramitación
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26258 (10/POC-004284)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26265 (10/POC-004285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose, as actuacións levadas a cabo e as previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26283 (10/POC-004286)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 7 de febreiro de 2018 referido ás necesidades existentes e ás melloras necesarias no
transporte ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26286 (10/POC-004287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación das familias sirias refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de reasentamento do Goberno central, as medidas reﬂectidas no plan de acollemento anunciado polo Goberno
galego no ano 2015 e a atención que lles está a prestar ou a prevista ás acollidas en Galicia, nomeadamente tralo remate das axudas do plan estatal, así como as actuacións que está a desenvolver para facilitar e mellorar a súa inclusión social
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26288 (10/POC-004288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para modiﬁcar, a través da Lei 4/2016, os límites establecidos
para os contratos menores e para non publicar a información referida a ese tipo de contratos no
Portal de transparencia e Goberno aberto, a súa incidencia no cumprimento do obxectivo de acadar
unha maior transparencia na contratación publica, así como a contratación adxudicada a través
desa ﬁgura no ano 2016
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26298 (10/POC-004289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para modiﬁcar, a través da Lei 4/2016, os límites establecidos
para os contratos menores e para non publicar a información referida a ese tipo de contratos no
Portal da transparencia e goberno aberto, a súa incidencia no cumprimento do obxectivo de acadar
unha maior transparencia na contratación publica, así como a contratación adxudicada a través
desa ﬁgura no ano 2016
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 25916 (10/POC-004237)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
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Sobre os proxectos audiovisuais que se están a desenvolver en Galicia co apoio económico da Corporación da Radiotelevisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 25968 (10/POC-004245)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns existentes para non informar nos telexornais da TVG do día 8 de febreiro de 2018
da rolda de prensa ofrecida por un grupo parlamentario da oposición
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 26022 (10/POC-004254)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a incidencia na visibilidade e audibilidade das mulleres nos medios de comunicación públicos
de Galicia da entrada en vigor do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, así como as actuacións levadas a cabo pola CRTVG ao respecto
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Gonzalo Trénor López, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Julia Rodríguez
Barreira, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Paula Prado del Río e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do
disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios polo trámite
de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese para os veciños e veciñas do
concello de Santiago de Compostela.
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, ten deseñado a folla de ruta a seguir para poder cumprir coa depuración das
augas residuais e contribuír, deste xeito, á mellora do medio ambiente e limpeza do
noso territorio e, particularmente das nosas rías no horizonte do 2020.
Este compromiso quedou reflectido na comparecencia que da Conselleira de Medio
Ambiente e Territorio no pleno de febreiro do 2017, pero tamén nunha resposta á
pregunta do Grupo Parlamentario En Marea do derradeiro pleno do mes de setembro
2017.
A Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio falaba do impulso por un
pacto local da auga, onde as administracións públicas local e autonómica acorden os
criterios para a colaboración financeira e técnica da Xunta de Galicia para o
desenvolvemento das competencias municipais en materia de saneamento e
abastecemento, xa que non podemos esquecer que son dúas competencias
municipais.
Unhas competencias municipais ás que a Xunta de Galicia vén cofinanciando. En
saneamento, desde o ano 2009 ata hoxe ascende, o investimento ascende a máis de
600 millóns de euros e no novo Plan hidrolóxico se contempla unha achega de 131
millóns de aquí ao 2020.
Entre esas novas infraestruturas pendentes que contempla o Plan Hidrolóxico, e de
vital importancia, atópase a EDAR de Santiago de Compostela.
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O caso de Santiago é de todos coñecido: o Plan Hidrolóxico Nacional aprobado no
2001 inclúe a “Mellora dos colectores xerais e a EDAR de Santiago” como obra de
interese xeral do Estado.
Esta inclusión implica que será o propio Estado quen promova as obras, a través da
Sociedade Estatal Augas das Concas de España (ACUAES) co cofinanciamento dos
fondos Europeos destinados a este fin.
A primeira parte do proxecto xa foi executada e está en servizo pero a EDAR de
Santiago está nunha difícil situación debido á indefinición do goberno de Compostela
Aberta.
O Goberno municipal de Santiago que en febreiro de 2017 dicía estar “agradecido á
sensibilidade e actitude colaborativa das outras dúas administracións” con respecto a
mellorar o proxecto existente para a EDAR do Souto, no foi quen de avanzar neste
eido, e a día de hoxe descoñécese cal vai ser a súa proposta sobre unha EDAR para
Santiago de Compostela.
Ante esta situación, os deputados asinantes, amosamos a nosa preocupación pola
situación de indefinición da EDAR para Santiago de Compostela e preguntamos en
Comisión :
Que consecuencias se poden derivar da demora na execución da obra da EDAR de
Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 19/02/2018 16:33:58
Gonzalo Trenor López na data 19/02/2018 16:34:12
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Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2018 16:34:21
Martín Fernández Prado na data 19/02/2018 16:34:28
Jacobo Moreira Ferro na data 19/02/2018 16:34:38
Marta Novoa Iglesias na data 19/02/2018 16:34:48
María Julia Rodriguez Barreira na data 19/02/2018 16:34:57
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2018 16:35:05
Paula Prado Del Río na data 19/02/2018 16:35:15
Diego Calvo Pouso na data 19/02/2018 16:35:22
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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 resposta
oral en Comisión, sobre o proxecto de urbanización da Unidade de Intervención
urbanística (UI 7) entre o Barrio da Tinería e o Hospital da Virxe dos Ollos grandes en
Lugo.

A Xunta de Galiza a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) posúe
o 25% dos terreos da Unidade de Intervención (UI-7) urbanística situada entre a Tinería
e o Hospital da Virxe dos Ollos Grandes, no Concello de Lugo. Xunto con dous
propietarios privados máis fai parte dun proxecto para a edificación dunha urbanización
nun espazo edificable de 14 mil metros.
No desenvolvemento dos trámites administrativos a Dirección Xeral de
Patrimonio elaborou un informe no que cuestiona “os novos volumes” xa que “non se
integran no contorno e constitúen na maioría dos casos unha quebra da trama orixinal”
ao non se respectar a “configuración tradicional de cuarteiróns pechados e aliñacións
continuadas existentes, de maneira que o proxecto “desfigura a formación primitiva”.
Pola súa banda, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental sinala no seu informe
que o proxecto “terá efectos significativos no ambiente” propondo que se continúe coa
vía ordinaria na tramitación da avaliación ambiental e non coa simplificada, como se
pretendía inicialmente.

1

83548

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

Desde o BNG cremos que as conclusións deitadas en senllos informes pola
Dirección Xeral de Patrimonio e a Dirección Xeral de Calidade Ambiental advirten da
importante transformación que suporía a edificación da urbanización.
Cómpre lembrar que a Unidade de Intervención está situada a carón mesmo da
Muralla de Lugo, declarada Patrimonio da Humanidade, e situada nunha cidade que
conta, a día de hoxe, cunha ampla cifra de vivendas baleiras.
Alén diso, a Xunta de Galiza posúe a titularidade de numerosos predios na
Tinería que permanecen en estado ruinoso e abandonado pola inacción e desleixo coa
que o Partido Popular actúa neste senlleiro e importante barrio lugués. Desde 2009
paralizou o proxecto de rehabilitación e rehabitación que desenvolvera o BNG na
Consellaría sen actuar, por exemplo, entres o Pazo de Dona Urraca, o Hospital de
Peregrinos ou os restos arqueolóxicos (fornos romanos) continúan sen rehabilitar e cun
futuro ben incerto.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
- Que consecuencias pode ter desde o punto de vista ambiental e patrimonial a
construción desta urbanización na UI-7?
- Que papel xoga a Xunta de Galiza no proxecto toda vez que posúe o 24,6% do
terreo?
- Cre o Goberno galego que este proxecto se axusta ás necesidades da cidade de
Lugo?
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- Despois dos informes elaborados pola DX de Calidade Ambiental e a DX de
Patrimonio que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza ao respecto?
- Vai escavar o Goberno galego os restos arqueolóxicos que se atopan na
Tinería?
- Que plans ten a Xunta de Galiza para o Pazo de Dona Urraca, o Hospital de
Peregrinos e os demais inmóbeis da súa propiedade que continúan en estado ruinoso?

Santiago de Compostela, 8 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 09/02/2018 11:35:07

María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2018 11:35:12
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Ana Pontón Mondelo na data 09/02/2018 11:35:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/02/2018 11:35:16

Noa Presas Bergantiños na data 09/02/2018 11:35:17

Xosé Luis Bará Torres na data 09/02/2018 11:35:18
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A MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 7.ª, sobre as axudas a gandeiras e gandeiros pola seca.

A Consellería de Medio Rural asegurou aos gandeiros e gandeiras que se atopan
na zona cero da seca –Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Mezquita, A Gudiña,
O Bolo e A Veiga– que non era posible ofrecerlles axudas directas para a compra
de forraxe, pero que se deseñaría un plan especial xunto cos concellos implicados
co obxecto de cubrir esa demanda. A Consellería asegurou, así mesmo, que a
Xunta poría diñeiro para axudar aos afectados e afectadas.
O plan especial ía ser un proxecto conxunto elaborado entre os concellos
afectados. A día de hoxe, nada se sabe del.
Tampouco se sabe nada das reunións que a Xunta ía ter cos gandeiros e gandeiras
para coñecer cales son as súas necesidades, porque nunca se produciron.
Si se coñecen, en cambio, as liñas de créditos que a Consellería de Medio Rural
anunciou no Diario Oficial de Galicia o 5 de febreiro dirixidas aos gandeiros e
gandeiras. O seu obxectivo é “facilitar o financiamento bonificado ás
explotacións agrarias de Galicia afectadas pola seca do ano pasado, de xeito que
lles permita aprazar ou distribuír os pagamentos co obxectivo de reforzar a
estrutura financeira das explotacións”.
Así, mentres os gandeiros e gandeiras solicitan axudas directas para facer fronte á
compra de forraxe, o único que lles ofrece a Xunta de Galicia é a oportunidade de
endebedarse. Non os axuda a superar a delicada situación que atravesan, senón
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que os anima a asumir novos riscos. Na situación actual, isto é unha absoluta
irresponsabilidade.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 7.ª:

Por que non se deseñou e aplicou o plan especial que prometeu a Consellería de
Medio Rural?

Santiago de Compostela a 9 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 09/02/2018 12:31:33

Paula Quinteiro Araújo na data 09/02/2018 12:31:42
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

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.
Só así pode entenderse o acontecido, sen ir máis lonxe, nestes últimos días
suprimíronse os seguintes servizos:


Venres dia 2 de Febreiro:

Ferrol-Oviedo, servizo das 15:30 no tramo Burela-Ribadeo.
Oviedo-Ferrol, servizo das 14:30 no tramo Ribadeo-Burela.
Descoñecemos o motivo exactamente, aínda que case seguro foi falta de
persoal de condución.


Martes 6 de Febreiro
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Ferrol-Xuvia, servizo das 16:30
Xuvia-Ferrol, servizo das 17:15
Descoñecemos o motivo.
Igualmente, temos coñecemento de que no día de onte, 8 de Febreiro,
produciuse un auténtico caos, posto que das nove unidades destacadas en Ferrol a
última hora da mañá, só había unha dispoñíbel…
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 viñeron producindo nos

diversos servizos desa liña os días 2, 6 e 8 de febreiro?
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-

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

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

Valora a Xunta a necesidade de solicitar a transferencia dos servizos

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

Santiago de Compostela, 9 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 09/02/2018 13:11:26

María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2018 13:11:31
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Ana Pontón Mondelo na data 09/02/2018 13:11:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/02/2018 13:11:35

Noa Presas Bergantiños na data 09/02/2018 13:11:36

Xosé Luis Bará Torres na data 09/02/2018 13:11:38
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Davide Rodríguez Estévez, 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 en Comisión, sobre os danos causados polas
obras do AVE nas estradas do Concello de Taboadela.
Os veciños e veciñas do concello ourensán de Taboadela vense obrigados a
manifestar o seu malestar publicamente pola pasividade da ADIF á hora de
abordar as desfeitas causadas polas obras de construción do AVE ao seu paso
pola zona.
Dende fai uns anos, as obras xeraron un problema grave de seguridade ao causar
enormes fochancas no firme das estradas; estas son as de uso cotiá para
trasladarse polo municipio, así como aquelas para desprazarse aos servizos da
capitalidade provincial (Ourense).
Dende que as estradas comezaron a deteriorarse, as veciñas e veciños afectados
non só se enfrontan a un problema de tempo nos desprazamentos, se non que se
atopan cun problema de seguridade viaria moi grave, así como un elevado custe
económico en reparacións de vehículos estragados polo mal estado de
conservación das estradas.
Esta situación pódese trasladar tamén aos distintos accesos a fincas e propiedades
das veciñas e veciños do concello.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:
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1. Cal é o motivo polo que ADIF aínda non levou a cabo a reparación das
estradas estragadas polas obras de construción do AVE no concello de Taboadela
(Ourense)?
2. É consciente a Xunta de Galicia do perigo que conleva o estado no que se
atopa a estrada que é vital para o desprazamento das veciñas e veciños da
localidade?
3. De ser afirmativa a anterior pregunta, que ten falado a Xunta de Galicia co
Ministerio de Fomento sobre este problema?
Santiago de Compostela a 9 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,
Deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 09/02/2018 13:29:09
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A Mesa do Parlamento
Daniel Vega Pérez, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Moisés
Blanco Paradelo, Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero
Fernández e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.

Desde o Grupo Parlamentario Popular queremos interesarnos polo espazo coworking
ubicado en Mondoñedo, na provincia de Lugo.
Mondoñedo alberga un dos oito espazos coworking de Galicia. Trátase dun programa
de aceleración de emprendemento, impulsado polo Goberno galego, a través do Igape
e en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI). A través deste
programa búscase promover a posta en marcha e consolidación de proxectos
emprendedores, ofrecendo asesoramento personalizado, titorías, talleres formativos e
acceso aos medios necesarios para desenvolver a súa idea de negocio.
Mondoñedo é un claro exemplo de que no rural tamén existen oportunidades de
emprendemento e cómpre agora facer balance do funcionamento deste servizo.
Así, ante o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:

Que valoración fai o Goberno galego do espazo coworking ubicado en Mondoñedo?
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Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Daniel Vega Pérez na data 09/02/2018 17:20:17
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 09/02/2018 17:20:46
Maria Antón Vilasánchez na data 09/02/2018 17:20:54
Moisés Blanco Paradelo na data 09/02/2018 17:21:00
María Isabel Novo Fariña na data 09/02/2018 17:21:06
Marta Novoa Iglesias na data 09/02/2018 17:21:13
Cristina Isabel Romero Fernández na data 09/02/2018 17:21:23
Sandra Vázquez Dominguez na data 09/02/2018 17:21:30
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A Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián García Miguez, Encarna
Amigo Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Diego Calvo Pouso, Miguel
Tellado Filgueira e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A Xunta de Galicia vén de publicar no DOG unha nova liña de axudas dirixidas ás
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para mellorar os recursos da rede
galega de centros de protección de menores, a través da cal o Goberno autonómico
destinará 625.000 euros para tal fin.
Esta iniciativa, enmarcada no Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, ten como
obxectivo mellorar a calidade da atención recibida para aqueles menores que a través
do acollemento residencial se atopan baixo a protección da Xunta de Galicia.
Inclúe as obras menores e a adquisición do equipamento preciso na consideración de
que a calidade das infraestruturas e do mobiliario e recursos educativos utilizados son
un factor básico de impulso da calidade da atención prestada e vai en consecuencia co
compromiso adquirido coa cidadanía galega no programa electoral co que obtivemos a
súa confianza maioritaria e no que se recollía como medida específica a de
“desenvolver un plan de mellora das instalacións dos centros de menores”.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que melloras ten introducido a Xunta de Galicia nas instalacións dos centros de
menores nos últimos anos?

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Arias na data 09/02/2018 18:00:20
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 09/02/2018 18:00:30
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/02/2018 18:00:37
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María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2018 18:00:43
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 09/02/2018 18:00:49
Diego Calvo Pouso na data 09/02/2018 18:01:00
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 09/02/2018 18:01:08
María Soraya Salorio Porral na data 09/02/2018 18:01:16
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A Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián
García Miguez, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Miguel
Tellado Filgueira e Soraya Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A situación demográfica é unha prioridade para o Goberno galego como se pon de
manifesto cos diferentes programa que de xeito transversal está a desenvolver a Xunta
coa pretensión de crear en Galicia un entorno social favorable para vivir, para formar
unha familia e para que cada quen poida ter os cativos que desexe.
Uns programas de actuación que aspiran, ademais de a incrementar a natalidade e
compensar así a alta taxa de envellecemento da nosa poboación, a fomentar o
equilibro territorial no que a este aspecto se refire, poñendo especial énfase nas zonas
rural e de interior por ser estas as que maiores problemas de despoboación presentan.
Neste obxectivo global de modificar a nosa pirámide poboacional, ademais da dotación
de servizos e mesmo á habilitación de axudas directas, é tamén importante o
establecemento de medidas fiscais que redunden vantaxes para as familias, como
pode ser o caso das deducións fiscais no tramo autonómico do IRPF con fillos ao
cargo.
Por todo o exposto é polo que os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Cal ten sido a evolución dende 2012 das solicitudes de deducións fiscais no tramo
autonómico do IRPF por fillo ou filla ao cargo?
Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 09/02/2018 18:02:56
Marta Rodriguez Arias na data 09/02/2018 18:03:04
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 09/02/2018 18:03:17
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/02/2018 18:03:23
María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2018 18:03:29
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 09/02/2018 18:03:35
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 09/02/2018 18:03:43
María Soraya Salorio Porral na data 09/02/2018 18:03:51
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

Na última semana do mes de xaneiro de 2018 fíxose unha corta de árbores
autóctonas centenarias (castiñeiros e carballos), así como outras especies, en terreos da
igrexa católica na parroquia de Callobre, situada no concello da Estrada. Cónstanos,
segundo nos explicaron os veciños e veciñas da parroquia, que esta tala indiscriminada
de árbores fíxose sen autorización da Xunta de Galiza, tendo en conta que este terreo
está situado no adro da igrexa parroquial, un ben patrimonial catalogado. Malia que
agora xa é imposíbel reparar o dano causado, consideramos que a administración
autonómica debería instar ao arcebispado que se realice unha plantación de árbores dun
tamaño axeitado para minimizar a desfeita.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
- Concedeu a Xunta de Galiza autorización para a tala de árbores autóctonas e
centenarias no adro da igrexa parroquial de Callobre?
- Tivo coñecemento o goberno galego da intención de realizar esta corta?
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- Existe algún expediente administrativo a respecto desta corta?
- Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza en relación co estes
feitos?

Santiago de Compostela, 12 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 12/02/2018 10:35:59

María Montserrat Prado Cores na data 12/02/2018 10:36:05

Ana Pontón Mondelo na data 12/02/2018 10:36:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/02/2018 10:36:09
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Olalla Rodil Fernández na data 12/02/2018 10:36:11

Noa Presas Bergantiños na data 12/02/2018 10:36:15
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández Leiceaga, Noela
Blanco Rodríguez e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputados e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A epilepsia é unha enfermidade que afecta, segundo diversas
aproximacións a un número próximo aos 30.000 galegos e galegas. A
súa afectación ten fondas consecuencias directas sobre a saúde das
persoas, e tamén sobre a súa adaptación social e inserción tanto social
como laboral.
A pesares do seu tratamento, as dificultades e estigmatización que
provoca xera aínda unha distancia entre os afectados e os tratamentos,
que dificulta chegar con eficacia a toda a poboación que a padece.
Existe, en relación a isto, un número aínda relevante de persoas que non
están diagnosticadas e, por tanto, non poder ser tratadas.
As dificultades para o seu tratamento e comprensión veñen derivadas
tamén das limitacións que o eido investigador sofre sobre todo o seu
traballo en Galicia e no conxunto de España, polo que aínda é necesario
aumentar a capacidade investigadora do noso sistema para poder ter
máis e mellores respostas a este e outros problemas de enfermidades.
A unidade de referencia en Galicia para as persoas afectadas de
epilepsia está no Centro Hospitalario de Santiago, facendo unha gran
labor aínda que o seu traballo podería ser exponencialmente máis
produtivo no caso de contar con máis medios materiais e humanos. No
mesmo sentido, e dado o elevado volume de persoas afectadas, os
servizos de neuroloxía dos hospitais ven limitada a súa capacidade de
traballar sobre estes casos, debido ás dificultades provocadas polas
necesidades non cubertas de recursos materiais e humanos axeitados
para o tratamento desta patoloxía.
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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. Considera o Goberno de Galicia que o tratamento e atención ás
persoas que padecen epilepsia é suficiente en cantidade e
calidade no sistema sanitario de Galicia?
2. Ten previsto o Goberno de Galicia elevar a dotación material e
humana da unidade de referencia galega para o tratamento da
epilepsia?
3. Considera o Goberno de Galicia a posibilidade de aumentar a
dotación humana e material dos servicios de neuroloxía dos
centros hospitalarios de Galicia?
4. Considera necesario o Goberno de Galicia instar ao Goberno de
España a que teña en conta as dificultades padecidas polas
persoas enfermas de epilepsia para solicitar a revisión dos
baremos de incapacidade de carácter laboral?
5. Ten coñecemento o Goberno de Galicia que existan liñas de
investigación en Galicia que poidan ofrecer resultados e
aportacións para mellorar a atención ás persoas afectadas de
epilepsia?

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Xoaquín Fernández Leiceaga
Noela Blanco Rodríguez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 11:09:57
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/02/2018 11:10:02
Noela Blanco Rodríguez na data 12/02/2018 11:10:07

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

83570

Grupo Parlamentario

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/02/2018 11:10:11

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez e María Dolores
Toja Suárez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
O Goberno galego afirmou, por medio do presidente da Xunta de
Galicia en actos públicos (24 de novembro de 2017 no Intecmar de
Vilaxoán – Vilagarcía de Arousa), a través da súa Conselleira do Mar
en Pleno do Parlamento (11 de xullo de 2017), por medio de membros
da Consellería de Mar en sesión de control ao Goberno en Comisión do
Parlamento de Galicia e a través dos medios de comunicación, que
estaba a traballar e que presentara a candidatura de Galicia para a
acollida na nosa Comunidade Autónoma da condición de laboratorio
europeo de referencia de control bacteriolóxico de bivalvos, que Núñez
Feijoo sinalou para o centro de investigación Intecmar, en Vilaxoán
(Vilagarcía de Arousa).
O propio 10 de outubro, a Comisión 8ª do Parlamento de Galicia
aprobaba por unanimidade, a proposta do Grupo Parlamentario
Socialista, o seguinte texto:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar
todas as accións necesarias para constituír a mellor
candidatura formal do Estado para que Galicia acolla o
Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de
Bivalvos, definir a proposta concreta do concello candidato e
constituír un grupo de traballo conxunto de todas as
administracións implicadas (Estado, Comunidade Autónoma,
Deputación Provincial e Concello) para traballar de maneira
colaborativa en conseguir a chegada do dito laboratorio.”
(Comisión 8ª do Parlamento de Galicia. 10 de outubro de
2017)
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A delegación española na Comisión Europea, e no Comité encargado
de dirimir esta cuestión, estaba representada por membros do
Ministerio de Sanidade pola súa función de control en términos
alimentarios e de saúde.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A pesares disto, foi coñecido que a Comisión Europea presentou aos
estados membros unha resolución que indicaba a desaparición como tal
do laboratorio, e a atribución das funcións ás que Galicia aspiraba a
laboratorios de outros países europeos. Máis alá de que esta
información estaba en posesión das autoridades autonómicas antes de
facer os relatados anuncios, foi coñecido tamén que nunca existiu unha
candidatura formal como si se anunciou facer por parte do goberno da
Xunta de Galicia.
En sesión plenaria do 20 de decembro de 2017, o Goberno da Xunta de
Galicia respondeu, por medio da Conselleira do Mar, a estas cuestións
para dar explicacións sobre o acontecido. As explicacións ofrecidas
implicaron varias imprecisións sobre os procedementos de toma de
decisión e dos representantes españoles participantes das xuntanzas
europeas nas que foi coñecida e comunicada a decisión. Algunhas
destas imprecisións foron advertidas en días posteriores por diversos
representantes europeos que apuntaron novamente ás incoherencias do
proceso anunciado, pero nunca levado a cabo, polo Goberno
autonómico de Galicia.
En recentes días foi coñecido que a Xunta de Galicia continuou a facer
novos intentos con funcións periféricas e dispersas, asociadas ao
mesmo procedemento, tamén de maneira infrutuosa.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como explica o Goberno galego que as explicacións ofrecidas en
Pleno do Parlamento de Galicia sexan discordantes coas actas
existentes e as informacións ofrecidas polos representantes
europeos participantes no procedemento?
2. Esixiu a Xunta de Galicia explicación ao Goberno de España
sobre a súa explicación acerca do procedemento seguido?
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Considera a Xunta de Galicia que é preciso ofrecer novas
explicacións sobre o ocorrido que aclaren as contradicións
evidenciadas entre a explicación oficial e a documentación e
información provinte dos representantes da Comisión Europea?
4. Ten previsto o Goberno de Galicia dar algún paso máis sobre
esta cuestión ou considera definitivamente pechadas as opcións a
acoller algunha función ou laboratorio europeo?

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 11:20:39
Noela Blanco Rodríguez na data 12/02/2018 11:20:45
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 11:20:49
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez e María Dolores
Toja Suárez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e
Marisqueo.
O Goberno galego afirmou, por medio do presidente da Xunta de
Galicia en actos públicos (24 de novembro de 2017 no Intecmar de
Vilaxoán – Vilagarcía de Arousa), a través da súa Conselleira do Mar
en Pleno do Parlamento (11 de xullo de 2017), por medio de membros
da Consellería de Mar en sesión de control ao Goberno en Comisión do
Parlamento de Galicia e a través dos medios de comunicación, que
estaba a traballar e que presentara a candidatura de Galicia para a
acollida na nosa Comunidade Autónoma da condición de laboratorio
europeo de referencia de control bacteriolóxico de bivalvos, que Núñez
Feijoo sinalou para o centro de investigación Intecmar, en Vilaxoán
(Vilagarcía de Arousa).
O propio 10 de outubro, a Comisión 8ª do Parlamento de Galicia
aprobaba por unanimidade, a proposta do Grupo Parlamentario
Socialista, o seguinte texto:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar
todas as accións necesarias para constituír a mellor
candidatura formal do Estado para que Galicia acolla o
Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de
Bivalvos, definir a proposta concreta do concello candidato e
constituír un grupo de traballo conxunto de todas as
administracións implicadas (Estado, Comunidade Autónoma,
Deputación Provincial e Concello) para traballar de maneira
colaborativa en conseguir a chegada do dito laboratorio.”
(Comisión 8ª do Parlamento de Galicia. 10 de outubro de
2017)
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A delegación española na Comisión Europea, e no Comité encargado
de dirimir esta cuestión, estaba representada por membros do
Ministerio de Sanidade pola súa función de control en términos
alimentarios e de saúde.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A pesares disto, foi coñecido que a Comisión Europea presentou aos
estados membros unha resolución que indicaba a desaparición como tal
do laboratorio, e a atribución das funcións ás que Galicia aspiraba a
laboratorios de outros países europeos. Máis alá de que esta
información estaba en posesión das autoridades autonómicas antes de
facer os relatados anuncios, foi coñecido tamén que nunca existiu unha
candidatura formal como si se anunciou facer por parte do goberno da
Xunta de Galicia.
En sesión plenaria do 20 de decembro de 2017, o Goberno da Xunta de
Galicia respondeu, por medio da Conselleira do Mar, a estas cuestións
para dar explicacións sobre o acontecido. As explicacións ofrecidas
implicaron varias imprecisións sobre os procedementos de toma de
decisión e dos representantes españoles participantes das xuntanzas
europeas nas que foi coñecida e comunicada a decisión. Algunhas
destas imprecisións foron advertidas en días posteriores por diversos
representantes europeos que apuntaron novamente ás incoherencias do
proceso anunciado, pero nunca levado a cabo, polo Goberno
autonómico de Galicia.
En recentes días foi coñecido que a Xunta de Galicia continuou a facer
novos intentos con funcións periféricas e dispersas, asociadas ao
mesmo procedemento, tamén de maneira infrutuosa.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como explica o Goberno galego que as explicacións ofrecidas en
Pleno do Parlamento de Galicia sexan discordantes coas actas
existentes e as informacións ofrecidas polos representantes
europeos participantes no procedemento?
2. Esixiu a Xunta de Galicia explicación ao Goberno de España
sobre a súa explicación acerca do procedemento seguido?
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Considera a Xunta de Galicia que é preciso ofrecer novas
explicacións sobre o ocorrido que aclaren as contradicións
evidenciadas entre a explicación oficial e a documentación e
información provinte dos representantes da Comisión Europea?
4. Ten previsto o Goberno de Galicia dar algún paso máis sobre
esta cuestión ou considera definitivamente pechadas as opcións a
acoller algunha función ou laboratorio europeo?

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 11:19:36
Noela Blanco Rodríguez na data 12/02/2018 11:19:42
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 11:20:27
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela e María Dolores Toja Suárez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A entrada do novo ano inicia, de maneira rutinaria, a entrada de plans
novos de explotación nas distintas confrarías ou a prórroga dos
anteriores. A pesares de ser habitual, este procedemento ten que pasar
por un proceso administrativo e de participación que promove o
compromiso colectivo das persoas pertencentes á confraría.
Existen casos nas confrarías galegas que, precedidas dunhas épocas de
conflitividade, a aprobación de plans de explotación novos provoca
unha serie de problemas no acceso e extracción do recurso, e aumenta
as dificultades que viven os membros do colectivo.
Unha destas situacións dáse na confraría A Anunciada, de Baiona, onde
se aprobou un novo plan de explotación do percebe sen todas as
garantías axeitadas de participación e procedemento correctas. Esta
situación aumenta un proceso de tensión na confraría que, dende a
administración autonómica, se debería tender a rebaixar e solucionar.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Pode garantir a Xunta de Galicia que todos os novos plans de
explotación aprobados nas confrarías galegas cumpren os
criterios legais, estatutarios e procedimentais axeitados?
2. É coñecedora a Xunta de Galicia das dificultades que provoca a
aprobación do novo plan de explotación do percebe na confraría
A Anunciada de Baiona?
3. Cre a Xunta de Galicia que está entre as súas obrigas reducir a
conflitividade no sector e nas confrarías? Considera a Xunta de
Galicia que está cumprindo este obxectivo na confraría A
Anunciada de Baiona?
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4. Que motivacións levaron á Xunta de Galicia a validar o
procedemento de aprobación do plan de explotación do percebe
para a confraría A Anunciada de Baiona, dada a problemática
existente actualmente e as acusacións de incumprimento da
normativa e os estatutos?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 11:25:12
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 11:25:25
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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez 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 2ª.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O 17 de xullo e o 7 de decembro de 2017 o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presentou unha serie de iniciativas denunciando os sucesivos retrasos na
definición e posta en marcha de todas as actuacións comprendidas no proxecto de
dragado ambiental da Ría do Burgo.

Vista a indefinición das repostas recibidas por escrito por parte da Xunta de Galicia, os
deputados e as deputadas que asinan reiteran as preguntas formuladas con anterioridade:

1ª) Que coñecemento ten o Goberno galego sobre os prazos de licitación e execución do
proxecto de Dragado ambiental da Ría do Burgo?

2ª) Ten algunha previsión orzamentaria o Goberno galego para participar no
cofinanciamento deste proxecto?

3ª) Cales son as medidas previstas pola da Xunta de Galicia para paliar as afeccións das
obras de saneamento sobre a actividade marisqueira da Ría do Burgo?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/02/2018 12:37:06
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/02/2018 12:37:18
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 12:37:26
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 12:37:42
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Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez 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 8ª.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O 17 de xullo e o 7 de decembro de 2017 o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presentou unha serie de iniciativas denunciando os sucesivos retrasos na
definición e posta en marcha de todas as actuacións comprendidas no proxecto de
dragado ambiental da Ría do Burgo.

Vista a indefinición das repostas recibidas por escrito por parte da Xunta de Galicia, os
deputados e as deputadas que asinan reiteran as preguntas formuladas con anterioridade:

1ª) Que coñecemento ten o Goberno galego sobre os prazos de licitación e execución do
proxecto de Dragado ambiental da Ría do Burgo?

2ª) Ten algunha previsión orzamentaria o Goberno galego para participar no
cofinanciamento deste proxecto?

3ª) Cales son as medidas previstas pola da Xunta de Galicia para paliar as afeccións das
obras de saneamento sobre a actividade marisqueira da Ría do Burgo?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/02/2018 12:38:05
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/02/2018 12:38:23
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 12:38:29
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 12:38:42
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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.

Nas últimas semanas vólvese abrir de novo o debate na cidade de Lugo a
respecto do Cuartel de San Fernando. Este edificio mantén a súa obra de
recuperación paralizada, e en declaracións ante os medios de comunicación do
delegado da Xunta de Galiza en Lugo, semella que o goberno galego manterá
esta liña no vindeiro ano. Por outra banda determinado grupo político relanzou
unha proposta a respecto de construír aí un colexio, algo que segundo
informacións municipais non sería posible por cuestións técnicas, a maiores de
que o pleno municipal de Lugo aprobou novamente, hai pouco máis dun ano,
dedicar o cuartel de San Fernando ao Museo Galaico Romano.

Por isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
1-) Ten previsto o goberno galego investir no cuartel de San Fernando
neste ano ou no próximo?
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2-) Baralla o goberno galego a posibilidade de mudar o uso futuro
acordado para o cuartel de San Fernando polo dun colexio?
3-) É viable tecnicamente un colexio no cuartel de San Fernando en canto
á normativa vixente ao termos en conta a superficie e a iluminación precisa?
Tendo en conta ademais que ao tratarse dun edificio declarado BIC non é posible
ampliar ocos na fachada para incrementar a iluminación exterior.

Santiago de Compostela, 12 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 12/02/2018 13:21:57
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Noela Blanco Rodríguez, Abel Losada Álvarez, 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 reposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O Complexo Hospitalario Universitario de Ourense contaba ata o ano
2013, cun Servizo de Cirurxía Pediátrica composto por tres cirurxiáns
pediátricos reforzados nas gardas por algún outro profesional desta
especialidade.
Trala xubilación dun deles, e a solicitude de traslado doutro, o cadro de
persoal quedou tan reducido que non se podían seguir ofertando gardas.
Esta situación obrigaba á Xerencia a reposición das vacantes, pero en
lugar diso e ante a sorpresa e o desgusto da cidadanía ourensán, e dos
profesionais do CHUOU, a Xerencia anunciou que se suprimía este
servizo, optando polo retallo de medios nesta especialidade, reducindo
á metade o número de cirurxiáns pediátricos. Así pois, dende setembro
de 2013, os nenos e nenas ourensás que necesiten someterse a unha
intervención cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo
e festivo, teñen que trasladarse a Vigo, a máis de 100 quilómetros,
distancia que se eleva cando os desprazamentos teñen que realizarse
dende outras zonas da provincia afastadas da capital, como por exemplo
da comarca de Valdeorras.
Estamos falando de menores que deben ir acompañados dos pais e nais,
o que supuxo un esforzo adicional para moitas familias, esforzo
económico aínda máis difícil de levar a cabo para aquelas que dispoñen
de menos recursos.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o Goberno galego que esta decisión beneficiou á
atención sanitaria pública de Ourense e da provincia?
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2. Que custo supuña este servizo, e que aforro supuxo o
desmantelamento do mesmo?
3. Que valoración fai o Goberno galego do que supuxo para as
familias dos nenos e nenas que viven nos concellos máis illados
da provincia: Carballeda, Viana, Trives, etc, ter que desprazarse
a Vigo para ser atendidos e atendidas?
4. Asumiu durante este tempo o Goberno galego os gastos de
desprazamento?
5. Puxo en marcha medidas para os casos en que os desprazamentos
tiveran que realizalos familias sen recursos?
6. Cantos nenos e nenas da provincia de Ourense tiveron que ser
atendidos en Vigo, dende a supresión deste servizo no ano 2013,
para someterse a unha intervención cirúrxica fora do horario de
mañá, ou en sábado, domingo e festivo?
7. Ten previsto o Goberno galego que o CHUOU volva a dispoñer
dun servizo de cirurxía pediátrica 24 horas ao día, e os 365 días
do ano? En caso afirmativo, cando ten previsto restablecer este
servizo?
Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Abel Losada Álvaerz
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 12/02/2018 13:22:37
Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/02/2018 13:22:43
Raúl Fernández Fernández na data 12/02/2018 13:22:48
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María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Juan
Manuel Díaz Villoslada, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado
Quintela, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Segundo unha análise dos datos aportados por cada empresa, e a data
do 5 de febreiro de 2018, o 80 % das empresas públicas españolas
aínda non conta co reparto que establece a Lei orgánica 3/2007 para a
igualdade efectiva de mulleres e homes, nos seus órganos de decisión, e
logo de case once anos despois da súa aprobación.
De 137 entidades, 109 ignoran a norma e non contan nos seus órganos
directivos cun mínimo do 40 % de mulleres. En 18 delas os seus
conselleiros son todos homes.
Así, 112 entidades públicas non respectan o mínimo -seu Consello de
Administración debería contar con, cando menos, un 40 % de
representación de cada sexo- que marca a Lei de igualdade.
Exceptuando tres casos nos que a presencia de homes non chega a este
mínimo (Efe, con sete mulleres e catro homes, Mercados de
Abastecemento de Asturias y Tragsatec), no resto, 109 entidades, é o
sexo feminino o infrarepresentado.
As empresas dispoñían de 8 anos dende a entrada en vigor da lei para
conquerir ese equilibrio. O ano 2015 era, polo tanto, a data máxima.
Aínda así, empresas como Paradores ou Renfe Operadora seguen tendo
unha maioría abrumadora de homes nos seus consellos de
administración.
O caso máis chamativo de todos é o da Autoridade Portuaria de Las
Palmas, que ten 19 membros no Consello e ni un só deles é muller.
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As autoridades portuarias dentro do ámbito español son as que contan
con máis membros nos seus consellos de administración e ningunha
delas cumpre o que a norma denomina “composición equilibrada”.
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Encabezan a lista das entidades públicas por número de conselleiros e,
pese a que teñen máis cadeiras que ocupar, ningunha das 27 analizadas
pasa o listón: todas contan con máis dun 60% de homes nos seus
consellos de administración.
No caso galego, das 4 autoridades portuarias, ningunha cumpre co
principio de equilibrio.
Na de Vigo: 3 mulleres de 17, un 17,64 % de presencia de mulleres
Na de Coruña: 4 mulleres de 15, un 26,6 % de presencia.
Na de Arousa: 3 de 15, un 20 % de presencia.
Na de Marín-Pontevedra: 4 de 17, un 23,52 % de presencia.
Incumprindo todas elas o mínimo de presencia que asegure o principio
de equilibrio nos consellos de administración, no caso das de Arousa e
Vigo a situación é aínda máis grave dado que entre a propia Xunta de
Galicia e Goberno do Estado, con algo máis do 40 % de presencia en
todos os consellos de Galicia, aportan tan só 2 mulleres das 7
designacións dispoñibles nos casos de Arousa e Vigo.
Polo preocupante destas cifras e datos, as deputadas e os deputados que
asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera este Goberno que se están levando a cabo as medidas
e accións precisas para controlar o cumprimento da Lei orgánica
3/2007 para a presencia equilibrada de mulleres nos consellos de
administración das empresas públicas e en especial das
autoridades portuarias presentes en Galicia?
2. É consciente este Goberno que tendo a posibilidade de designar
libremente 7 persoas para os consellos de administración das
autoridades portuarias de Arousa e de Vigo, ten na súa man,
incrementando o número de mulleres designadas de conquerir o
equilibrio de presencia de mulleres en ámbolos dous casos?
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3. Considera que as porcentaxes actuais de presencia das mulleres
nos consellos de administración cumpre co compromiso coa
efectividade do dereito constitucional de igualdade entre
mulleres e homes?
4. Valora o Goberno levar a cabo algún tipo de acción para
impulsar e garantir a adecuación á Lei orgánica 3/2007 para a
igualdade efectiva de mulleres e homes dos consellos de
administración das autoridades portuarias de Galicia?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 13/02/2018 10:16:10
María Dolores Toja Suárez na data 13/02/2018 10:16:15
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/02/2018 10:16:21
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2018 10:16:25
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Julio Torrado Quintela na data 13/02/2018 10:16:30
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/02/2018 10:16:36
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/02/2018 10:16:40
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Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O principal problema que ten o sistema sanitario público galego é de
persoal. Existe un deficitario número de profesionais no sistema, o que
deriva nunha sobreexplotación das súas condicións laborais e, a pesares
do seu esforzo, na existencia de demoras e listas de espera que empeora
o servizo asistencial.
Ademais dun problema de número, o persoal traballador no sistema
sanitario público galego ten tamén un problema de condicións laborais.
Por un lado os contratados de modo precario, en condicións de
esixencia elevada sen contraprestacións axeitadas, con eventualidades
inaceptables e con subterfuxios legais que teñen provocado xa
sentencias xudiciais contra o Sergas pola contratación en fraude
nalgúns casos.
Un sinalado caso de problemas laborais está nos traballadores dos PAC.
A pesares de ser persoal estatutario do sistema, os profesionais
traballadores dos PAC en Galicia atópanse en situación de indefensión
ante unas condicións laborais inaceptables en moitas das cuestións que
lles afectan. Están afectados pola negativa constante da Xunta de
Galicia de afrontar con garantías a revisión da paralización dos acordos
retributivos de 2008, conxelados en 2010 polo goberno de Núñez
Feijoo, e que derivan no mantemento do persoal sanitario de Galicia
como un dos de peores condicións de toda España (o peor en varios
indicadores).
Ademais desta cuestión, de maneira específica o persoal dos PAC ten
problemas coas ausencias por baixas, ao non ser validado o seu tempo
laboral como baixa se non como a necesidade de reubicar as súas horas;
a súa non prioridade para establecer quendas e horarios respecto dos
outros traballadores que, asociados a outros servizos, fan parte dos seus
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horarios nos PAC; o deficiente servizo de provisión de medios
materiais e o seu mantemento, tendo que utilizar medios propios en
moitos casos para mantelos en condicións, e outras cuestións que levan
tempo reclamando e das que o Sergas é coñecedor pero non ofrece
resposta satisfactoria.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É consciente a Xunta de Galicia da situación de depreciación do
persoal dos PAC de Galicia nas súas condicións laborais?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia afrontar o problema das
condicións laborais dos traballadores dos PAC de Galicia para
tentar dar unha solución á maior brevidade posible?
3. Considera a Xunta de Galicia que as condicións laborais dos
traballadores dos PAC en Galicia está en condicións
satisfactorias?
4. Considera a Xunta de Galicia que a dotación material e humana
dos PAC de Galicia é axeitada a día de hoxe?
5. Ten constancia a Xunta de Galicia das queixas e reivindicacións
que os profesionais dos PAC están a facer recentemente e a súa
vontade de chegar a acordos para mellorar as súas condicións
laborais?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2018 10:19:50
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2018 10:19:55
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez e Juan Manuel
Díaz Villoslada, 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.

A regulación de acceso da cidadanía a determinada información administrativa
vén contemplada no artigo 105 da Constitución española,.

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, na súa exposición
de motivos recolle que o dereito fundamental á participación nos asuntos
públicos non debe entenderse limitado ao dereito de sufraxio senón á capacidade
da cidadanía de ser un actor fundamental no seguimento, no control e na
vixilancia da actividade dos poderes públicos.

Na dita Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, se establece que o obxecto da
Lei (artigo 1) é regular a transparencia e a publicidade na actividade pública, e
que os principios reitores da Lei (artigo 2) son o principio de transparencia, o
principio de accesibilidade universal, o principio de participación cidadá, o
principio de veracidade, o principio de responsabilidade, o principio de non
discriminación tecnolóxica nin lingüística, o principio de reutilización da
información e o principio de integridade, honestidade, imparcialidade,
obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía no relativo á actuación
das persoas que ocupen altos cargos.

De igual modo, a Lei dedica o Capítulo IV (artigos 24 a 28) a regular o dereito de
acceso á información pública, establecendo no primeiro punto que “Todas as
persoas teñen dereito a acceder á información pública nos termos previstos na
normativa básica en materia de transparencia”.

O Consello de Contas presenta anualmente o Plan de traballo para ese exercicio
que despois desenvolve coa elaboración da memoria anual de actividades e os
informes de fiscalización do sector público de Galicia, entre os que se inclúe a
Conta xeral da Comunidade Autónoma do exercicio que corresponda.
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as conclusións do Consello de Contas, as recomendacións do Consello de Contas,
os anexos correspondentes e as alegacións.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

No informe de fiscalización da conta xeral da Comunidade Autónoma
correspondentes ás Memoria anual de actividades 2015 reitéranse varias
recomendacións na presentación da información contable:

Informe de fiscalización da Conta Xeral da Administración. Exercicio 2015
“Presentación da información contable

6.1. Tal e como se vén recollendo nos sucesivos informes da Conta Xeral, faise
necesario que por parte da Administración se aborde con urxencia unha reforma
e actualización do marco normativo en materia económica, orzamentaria e
contable, que inclúa aspectos básicos como a formación da Conta Xeral da
Comunidade Autónoma coas respectivas do sector público administrativo,
empresarial e fundacional.

Cómpre adoptar as medidas necesarias para a implantación da rendición
telemática da Conta Xeral da Comunidade Autónoma.

6.2. As modificacións da normativa orzamentaria deben estenderse á
delimitación das entidades que integran o perímetro orzamentario e da Conta
Xeral conforme á tipoloxía que, para a definición do sector público, establece a
LOFAXGA, así como á regulación dos procesos de consolidación das contas
destas entidades que ofrezan unha visión global da situación económica do
sector público autonómico; e tamén á aprobación dun novo plan de
contabilidade pública da Comunidade Autónoma que cumpra co proceso de
harmonización contable das normas internacionais aplicables á contabilidade
do sector público.

6.3. En aras ao cumprimento do principio de transparencia da actividade
pública, recoméndase unha revisión profunda da memoria da Conta Xeral,
incorporando información sobre todos aqueles aspectos previstos na normativa
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de aprobación e, en especial, dos seguintes aspectos: a) da situación financeira
global do sector público autonómico; b) da execución de beneficios fiscais; c) do
volume de endebedamento e grao de cumprimento de obxectivos; d) do estado
agregado dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico”.
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Á vista destes datos a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cales son as razóns polas que o Goberno galego incumpre reiteradamente as
recomendacións feitas polo Consello de Contas?

2ª) A Xunta de Galicia tivo en conta as recomendacións do Consello de Contas
para a elaboración e presentación da Conta xeral da Administración para o
exercicio 2016?

3ª) Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia non ten implantada a
rendición telemática da Conta Xeral da Comunidade Autónoma?

4ª) Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia non ten implantado o
sistema contable aprobado no 2010?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/02/2018 10:54:05
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/02/2018 10:54:14
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/02/2018 10:54:23
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Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez e Juan Manuel
Díaz Villoslada, 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.

A regulación de acceso da cidadanía a determinada información administrativa
vén contemplada no artigo 105 da Constitución española.

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, na súa exposición
de motivos recolle que o dereito fundamental á participación nos asuntos
públicos non se debe entender limitado ao dereito de sufraxio senón á capacidade
da cidadanía de ser un actor fundamental no seguimento, no control e na
vixilancia da actividade dos poderes públicos.

Na dita Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, establécese que o obxecto da
Lei (artigo 1) é regular a transparencia e a publicidade na actividade pública, e
que os principios reitores da Lei (artigo 2) son o principio de transparencia, o
principio de accesibilidade universal, o principio de participación cidadá, o
principio de veracidade, o principio de responsabilidade, o principio de non
discriminación tecnolóxica nin lingüística, o principio de reutilización da
información e o principio de integridade, honestidade, imparcialidade,
obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía no relativo á actuación
das persoas que ocupen altos cargos.

De igual modo, a Lei dedica o Capítulo IV (artigos 24 a 28) a regular o dereito de
acceso á información pública, establecendo no primeiro punto que “Todas as
persoas teñen dereito a acceder á información pública nos termos previstos na
normativa básica en materia de transparencia”.

O Consello de Contas foi creado coa Lei 6/1985 e reformado pola Lei 8/2015,
coa finalidade de reforzar as competencias do órgano de control externo da
Comunidade Autónoma, a súa independencia e a súa propia eficiencia e
capacidade de cooperación con outras institucións.
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O Consello de Contas presenta anualmente o Plan de traballo para ese exercicio
que despois desenvolve coa elaboración da memoria anual de actividades e os
informes de fiscalización do sector público de Galicia, entre os que sempre se
inclúe a Conta xeral da Comunidade Autónoma do exercicio que corresponda.
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A estrutura de cada un dos informes de fiscalización contén unha introdución, o
desenvolvemento de cada un dos apartados correspondentes ao tema que se trate,
as conclusións do Consello de Contas, as recomendacións do Consello de Contas,
os anexos correspondentes e as alegacións.

Nos informes de fiscalización da conta xeral da Comunidade Autónoma
correspondente ao exercicio 2015 entregados polo Consello de Contas reitéranse
varias conclusión e recomendacións sobre a liquidación e a xestión orzamentaria:

Conclusión sobre as modificacións orzamentarias:
“5.3. Segue constatándose un uso excesivo da utilización do programa 621B
Imprevistos e funcións non clasificadas coa finalidade de programa-ponte para
realizar transferencias de crédito, permitindo alterar os límites fixados pola
normativa que impedirían as transferencias directas entre as aplicacións
afectadas; así como para aplicar os sobrantes dos créditos nas distintas
consellerías ao financiamento das partidas deficitarias ao longo do exercicio,
como no caso de gasto farmacéutico”.
Da que se deriva a recomendación 6.4 “Liquidación e xestión orzamentaria:
“6.4. Recoméndase a adopción de medidas lexislativas e de control
parlamentario que, aínda respectando as necesarias marxes de manobra para
unha xestión orzamentaria eficaz, limiten o uso excesivo do programa 621B
Imprevistos e funcións non clasificadas”.
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Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre esta recomendación reiterada,
ano tras ano, polo Consello de Contas?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Que medidas vai adoptar o Goberno galego sobre o uso do programa 621B
Imprevistos e funcións non clasificadas, para atender a recomendación do
Consello de Contas?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/02/2018 11:26:22
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/02/2018 11:26:29
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/02/2018 11:26:36
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Á Mesa do Parlamento
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Manuel
Pérez Seco e Abel Losada Álvarez, 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 6.ª,
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O Entroido de Viana do Bolo, que goza de recoñecida fama, é quizais
un dos máis orixinais que se celebran en Galicia e o evento máis antigo
e con máis tradición da zona. Os preparativos desta festa comezan ao
finalizar o día de Reis, cos ensaios e a preparación de disfraces e
carrozas. Ao finalizar a xornada diaria e durante os fins de semana, os
veciños e veciñas organízanse para ir tocar o “ folión” por todos os
pobos da comarca.
Hai numerosos “ folións”, que fan soar
ritmicamente grandes bombos e apeiros de labranza. E así ata que
chega o primeiro dos días de fariña, o “xoves de compadres”, que ten
lugar dous xoves antes do “domingo gordo”.
A continuación chega o sábado de fariña, con festa e charangas para
dar a benvida aos mozos e mozas que estudan fóra do pobo. Os
lardeiros son tradicionalmente vestidos con pezas roubadas aos mozos e
ás mozas de Viana. O seguinte xoves é o “de comadres”. A noite
anterior son os mozos os que rouban unha peza ás mozas para
colocarlla á boneca “ Lardeira”, que se coloca nun poste á beira do
“Lardeiro”. O venres celébrase unha festa de disfraces para nenos e
maiores, xuntándose todos de noite para ir de “ foliada” por rúas e bares
da vila, do mesmo xeito que o sábado, un día no que a poboación de
Viana do Bolo adóitase triplicar.
O “domingo gordo” é o día grande do entroido. Dende ben cedo, a
banda de gaitas percorre as rúas con alboradas para espertar a veciños e
visitantes. Tras a recepción ás autoridades, o pregón e a entrega das
insignias da “androlla”, iníciase o gran desfile que percorre as
principais rúas, participando todos os personaxes típicos do Entroido:
“os boteiros”, “a mula”, “os folións” e“ as carrozas”. O Boteiro é a
figura máis rechamante do Entroido, coa súa máscara negra, ten como
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misión manter afastados aos espectadores, dando grandes brincos sobre
unha pértega curta de cores chamada“ monca”. Sobre a cabeza, o
boteiro leva a chamada pantalla, un ornamento de vivas cores que vai
suxeito á cabeza. Ademais, a vestimenta do boteiro está tamén
composta por outras tres pezas: uns pantalóns de raso vermello, unhas
polainas de coiro, e unha vistosa camisa confeccionada a partir dunha
camiseta de felpa, sobre a que se cosen cintas rizadas de seda ou raso
que forman debuxos de cores, empregándose nela máis de 1.000 metros
de cinta. O cinto está feito de coiro forrado de tea e doce esquilas
(cencerros) que tintinean cando o boteiro salta. A Mula sempre vai
guiada por un Maragato; antigamente subíase aos seus lombos ao
cacique do pobo para que convidase a viño e viandas a todos os
veciños. Durante esta xornada, adoita celebrarse a “festa da androlla”, o
produto gastronómico máis internacional da zona.
Como en todos os entroidos da provincia de Ourense, o luns é o día
dedicado aos nenos e nenas, con desfiles, concursos e pasarúas. O
martes o folión percorre as rúas e despídese ata o ano próximo,
disfrazados e cargados de fariña, os participantes na festa, percorren as
rúas ata a hora do baile e dos concursos de disfraces.
Dita festa trátase pois dunha manifestación de valores culturais e de
tradición popular, con especial consideración polas súas características
etnolóxicas e que ten unha especial importancia como atractivo
turístico, polo que foi declarada de interese turístico de Galicia no ano
1999. Tendo en conta ademais que cumpre todos os requisitos
recollidos na Orde ITC/1763/2006, do 3 de maio, para acadar a
declaración dunha festas de interese turístico nacional:
a) A antigüidade da celebración da festa ou acontecemento de que se
trate.
b) A súa continuidade no tempo (entre unha e outra celebración da festa
non deberá transcorrer máis de cinco anos).
c) Arraigamento da festa na localidade, o que implica a participación
cidadá no desenvolvemento da festa.
d) A orixinalidade e diversidade dos actos que se realicen.
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O Pleno do Concello de Viana do Bolo no ano 2014, a proposta do
grupo socialista, solicitou o inicio dos trámites para que o entroido de
Viana do Bolo se declarara de “interese turístico nacional”, unha
declaración coa que xa contan outros dous entroidos da provincia de
Ourense: o de Xinzo da Limia e Verín.
Esta declaración require dun informe favorable da comunidade
autónoma, neste caso dos organismos turísticos competentes da Xunta
de Galicia, que remitirán no seu caso o expediente acompañado do
informe á Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, da
Secretaría General de Turismo, que ditaminará ao respecto.
Esta declaración de carácter honorífico daría un empuxón a unha das
festas máis antigas e simbólicas de Galicia, á vez que supoñería un
revulsivo socioeconómico nunha provincia que precisa de medidas de
acción positiva en todos os ámbitos e sectores de desenvolvemento.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como valora a Xunta de Galicia a declaración do Entroido de
Viana do Bolo como de “Interese Turístico Nacional”?
2. Solicitou o Concello de Viana do Bolo á Xunta de Galicia o
informe favorable previo esixido pola orde de aplicación, co fin
de xuntalo coa documentación a remitir ao Ministerio?
3. En caso de recibir tal requirimento, emitiu a Xunta de Galicia
informe sobre o mesmo?
4. Iniciou a Xunta de Galicia os trámites co Goberno de España
para declarar o Entroido de Viana do Bolo de “Interese Turístico
Nacional”?
5. En caso afirmativo, cal foi a resposta por parte do Goberno de
España?
Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
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Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2018 11:30:47
Raúl Fernández Fernández na data 13/02/2018 11:30:52
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/02/2018 11:30:57
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/02/2018 11:31:01
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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 á precariedade laboral na
empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés.

A central sindical CIG veñen de denunciar publicamente a situación de
precariedade no mantemento da autovía do Salnés, precariedade que supón un
risco para o persoal da empresa que realiza as labores de mantemento e para @s
usuarios.
Segundo denuncian a UTE que ten adxudicado o mantemento da autovía
do Salnés, a pesares de ter un cadro de persoal de trece persoas, só ten catro
destinadas ao servizo de mantemento, xa que o resto adícanse a actividades como
control de monitores ou xefaturas.
Estas catro persoas son as responsábeis de realizar todas as labores de
mantemento e limpeza de valla perimetral, peches, cunetas e beiravías, pasos
inferiores e superiores, pintado a man dos cebreados. Así mesmo teñen a
encomenda de realizar a sinalización e protección da zona en caso de accidente
ou sinistro agardas a chegada dos servizos de emerxencias e tráfico e logo
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proceder á retirada dos restos de vehículos e limpeza do firme. Realizan a
sinalización en en caso de obras con conos, vallas etc. ; e correspóndelles tamén
a retirada de calquera tipo de elemento que invada a vía ou como pode ser
animais, desprendementos...
Dado o escaso número de traballadores destinados as labores de
mantemento, seguridade e sinalización danse circunstancias de ter que acudir un
só traballador a sinalizar un sinistro ou que tras estar de quenda de noite ter que
continuar a xornada ordinaria pola mañá.
A Xunta como titular desta vía e responsábel da concesión á empresa do
mantemento da mesma, non pode consentir este nivel de precariedade que pon en
risco tanto @s traballadores como @s usuari@s. Este risco nun é un futuríbel
senón que xa se ten manifestado en varios accidentes, varios deles de extrema
gravidade, un con consecuencia de morte para un traballador en agosto de 2017.

Toda esta situación foi posta en coñecemento do Delegado Territorial da
Xunta de Galiza en Pontevedra por parte da CIG, razón pola que se formulan as
seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
-Que accións ten realizado ou vai realizar a Xunta de Galiza diante da
precariedade laboral que practica a empresa concesionaria do mantemento da
autovía do Salnés?
-Tenlle aberto algún expediente sancionador?
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-Se non é así vai proceder a facelo?

Santiago de Compostela, 13 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 13/02/2018 12:07:58

Ana Pontón Mondelo na data 13/02/2018 12:08:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/02/2018 12:08:04

Olalla Rodil Fernández na data 13/02/2018 12:08:06
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Noa Presas Bergantiños na data 13/02/2018 12:08:09

Xosé Luis Bará Torres na data 13/02/2018 12:08:10
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José Manuel Pérez Seco 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.
A Xunta de Galicia elaborou “O Plan director do Camiño de Santiago
2015-2021” que, segundo expón, suporá unha ferramenta de xestión para a
Xunta de Galicia e unha folla de ruta que marcará as directrices para
favorecer a conservación e a protección do Camiño na nosa comunidade.
O dito Plan director consta de 4 obxectivos, 5 retos e 4 eixes de
desenvolvemento coas súas liñas estratéxicas.
No seu apartado 4. Retos e visión compartida. Establécese que a visión é
“Un camiño de todos para todos, un camiño adaptado para o peregrino de
2021, e un camiño modelo demostrador internacional.
No apartado 8. Visión desexada no 2021. Deséñase unha Etapa Modelo tipo
na que se reflicte como se visualiza o Camiño para acoller ao peregrino do
2021 en materia de aloxamentos, servizos ao peregrino, conservación das
rutas e do patrimonio, etc.
Para acadar esta Etapa Modelo en todo o Camiño, vanse abordar as
accións de xeito coordinado entre os distintos axentes no marco de cada
ruta atendendo aos seus anos por Camiño, previamente establecidos.
Deste xeito, estableceuse para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
camiños Francés, Fisterra Muxía e Inglés.
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Este obxectivo, establece como vai ser o camiño que vai acoller ao
peregrino do 2021, o estándar de como vai quedar cada un dos itinerarios
sobre os que se vai actuar:
Servizos ao peregrino:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Xestión enerxética, hídrica e de residuos eficiente
- Wifi na rede de albergues públicos
- Profesionais cualificados: idiomas
- Oferta gastronómica
- Produtos artesáns
- Oferta cultural
- Camiño limpo e en bo estado
- Xestión integral dos residuos
- Áreas de descanso cada 20 Km.
- Asistencia sanitaria
- Acceso a internet gratuíto no trazado do camiño
- Conservación do Patrimonio cultural
- Plantación de especies autóctonas
- Núcleos de poboación e patrimonio etnográfico protexido e rehabilitado
- Rutas alternativas para BBT e persoas con mobilidade reducida
- Sinalización: Mouteira oficial cada 0,5 km e cartel direccional en cada
cruce ou tramo que o precise
- Fonte de auga potable cada 20 Km
- Áreas habilitadas para bebedoiros de animais
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- Seguridade viaria: sen cruces perigosos, rutas peonís alternativas
Pero a realidade dista moito de cumprir este obxectivo de etapa modelo nos
itinerarios indicados, pois son varias as deficiencias que se detectan nos
tres itinerarios:
Partido dos
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- Existencia de cruces moi perigosos, sen rutas alternativas.
- Deficiencia na sinalización do camiño, con falta de homologación nalgúns
tramos do camiño.
- Deficiente accesibilidade para persoas con diversidade funcional e/ou
mobilidade reducida, tanto no camiño como nos albergues públicos.
- Albergues sen sinalización para as persoas con diversidade funcional.
- Deficiencia na conectividade, cun 80 % dos tramos galegos sen Wifi libre
e aberta.
- Escaseza de fontes con auga potable, así como de bebedoiros para
animais.
- Animais abandonados en tramos do camiño
- Campañas de promoción non artelladas conxuntamente coas deputacións
e os concellos afectados
- Escaso apoio da Consellería de cultura en determinados concellos por
onde pasa o camiño.
No paso do Camiño de Santiago polo concello de Narón, as deficiencias
son varias:
- As mouteiras indicativas do Camiño Inglés a Santiago de Compostela no
tramo que discorre polo concello de Narón carecen de punto quilométrico.
- Á altura do punto quilométrico 099,905, existen dúas mouteiras xuntos
informando mediante frechas de dous camiños alternativos:
a) O camiño da marxe dereita, leva ao peregrino cara o Muíño das
Aceas, polo que sería oportuno engadirlle á mouteira do camiño que
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indica a variante da dereita un código QR informativo indicando o
que se vai atopar o peregrino nese tramo, entre outros puntos de
interese o Muíño das Aceas, un valor do patrimonio cultural do
Camiño que discorre polo concello de Narón.
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b) No camiño da marxe esquerda, aproximadamente uns 150 metros
despois de pasar a ponte, os peregrinos non ven a continuación do
camiño xa que este finaliza nunha zona de maleza que dificulta a
visibilidade dun tramo de escaleiras de baixada (pequenas, estreitas e
perigosas), polo que moitos peregrinos dan a volta para continuar
pola outra ruta alternativa, polo que sería oportuno colocar unha
mouteira ao final da ponte indicando o camiño a seguir, así como
acondicionar as escaleiras que na actualidade constitúen un perigo
polo seu firme e carencia de pasamáns.

Por iso os deputados que asinan preguntan:

Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás persoas
peregrinas que pasan polo concello de Narón?
Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/02/2018 13:24:26
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/02/2018 13:24:36
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín Fernández Leiceaga e Abel Fermín
Losada Álvarez, 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.

A estratexia de Investimento Territorial Integrado (ITI) foi creado para
proporcionar unha resposta eficaz a determinadas cuestións de índole territorial,
cun enfoque multidimensional, en función dos resultados e as características
específicas de cada área territorial. Isto supón ir máis lonxe con respecto dos
límites administrativos tradicionais e requírese unha participación e disposición
nos diferentes niveis de goberno para cooperar e coordinar así, diferentes
acciones co fin de acadar obxectivos compartidos.

A ITI é un instrumento habilitado pola regulación comunitaria en apoio ás
accións integradas nun territorio, permitindo combinar o financiamento
vinculado a diferentes obxectivos temáticos e a diferentes programas apoiados
polos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (EIE).

O obxectivo principal do mecanismo dos ITI é o desenvolvemento de estratexias
flexibles para dar respostas integradas ás diversas necesidades territoriais.

Por iso, a introdución desta nova ferramenta de integración, utilizada para
implementar estratexias territoriais sobre o terreo, vincula obxectivos concretos
cunha gobernanza máis activa e vinculada. Incidindo nun desenvolvemento
comarcal guiado pola Comunidade Autónoma ou outras administracións.

No programa operativo Feder Galicia 2014-2020 os fondos destinados á
ferramenta do Investimento Territorial Integrado representan na actualidade un
15,7 % do total dos fondos Feder, é dicir, ascendendo a 138.918.756 €, cunha
execución coñecida baixa. Son fondos que sustentan a chamada Estratexia
Atlántica: ITI Azul, sendo xestionados de forma coordinada pola Autoridade de
Xestión do Programa co apoio da Xunta de Galicia.
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O “Acordo de Asociación de España 2014-2020”, aprobado pola Comisión
Europea o 4 de novembro de 2014, recolle no seu apartado 3.1.2, o
desenvolvemento de catro Investimentos Territoriais Integrados, deixando aberta
a posibilidade do desenvolvemento doutras ITI, nos supostos nos que se
detectase a necesidade de expor enfoques integrados e un feito diferencial no
territorio que os xustifique.

A Comisión Europea adoptou o programa Espon 2013, como ferramenta para
lograr os obxectivos descritos e co fin de recadar información sobre as dinámicas
e potenciais territoriais para o desenvolvemento sostible e equilibrado das
rexións europeas, prestando especial atención o fenómeno do despoboamento
observable nas diferentes zonas da Unión.

A dita cuestión, como é coñecido, incide de xeito fundamental en toda Galicia e,
moi especificamente na provincia de Ourense, a cal padece unha fonda regresión
demográfica en moitas das súas comarcas. A existencia de zonas cunha gran
dispersión territorial dos núcleos de poboación, unido á súa baixa densidade e a
dificultade orográfica, contribúen a preservar e acentuar a dicotomía entre as
contornas urbanas e rurais, dificultando a xestión dos recursos e servizos
públicos sobre o terreo, nun contexto de elevado envellecemento poboacional e
risco de despoboamento. As variacións á baixa de poboación en moitas comarcas
galegas é moi significativo e, soamente nos últimos quince anos, alcanzan as
veces ata unha porcentaxe de preto do – 25 %.

Vemos datos da provincia de Ourense desoladores como que é a primeira
provincia de todo o territorio español que conta con máis xubilados que
cotizantes, unha liña vermella que a provincia de Lugo está a punto de pasar.
Cerca do 90 % dos 92 concellos de Ourense xa están a abonar máis prestacións
que nóminas, segundo os últimos datos da Seguridade Social.

Sendo as comarcas máis rurais e interiores de Galicia as que están a sufrir máis
este paradigma de descenso demográfico e ante a insuficiencia e exiguo deseño e
resultados na estratexia demográfica levada a cabo pola Xunta de Galicia, débese
facer uso desta nova ferramenta de Investimento Territorial Integrado (ITI), en
consonancia ca proposta da Comisión Europea para o período financeiro actual
(2014-2020).
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Por todo o cal a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) Considera a Xunta de Galicia que a fórmula ITI pode servir para xestionar
fondos europeos co obxectivo de reverter o paradigma demográfico galego?

2ª) Ten algunha previsión de pór en marcha algunha ITI cos fondos europeos a
disposición de Galicia no período programas 2014-2020?

3ª) Que criterios considera que son adecuados para establecer os ITI específicos
para atender a regresión demográfica e os desequilibrios territoriais?

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/02/2018 13:35:37
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2018 13:35:44
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/02/2018 13:35:52
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Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, María Dolores
Toja Suárez e Raúl Fernández Fernández, 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.
Alá polos anos 2006 ou 2007, a cidade de Pontevedra comezaba a
solicitar a Portos de Galicia un proxecto para o dragado e rexeneración
do fondo da ría de Pontevedra, aproximadamente 5 quilómetros da
canle de navegación dende a ponte do Burgo ata o dique de Os
Praceres, por ser preciso dende un punto de vista medioambiental,
marisqueiro, pesqueiro e deportivo. E así se foi fraguando un proxecto,
que o Goberno da Xunta de Galicia ten paralizado e iso que todos os
sectores afectados (as confrarías do fondo da ría, o Club Naval de
Pontevedra e o propio Concello) llo teñen demandado. Xa o ex
presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana,
anunciaba en 2009 o dragado e o interese que tiña o ente público en
optimizar as posibilidades dunha futura estación marítima como eixo
dun proxecto sobre o que pivotaría unha fórmula de transporte de
pasaxeiros na ría de Pontevedra.
As últimas novidades son de finais de 2016, co anuncio de Portos de
Galicia de que a finais de 2018 estaría rematado e licitado o proxecto,
despois de ter recibido diversas alegacións ao anteproxecto e feito a
DIA. A día de hoxe, en 2018, a situación segue a ser a mesma e xa se
fai insostible, pois tanto o río como a ría vanse cegando.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando vai licitar o Goberno galego o proxecto de dragado e
rexeneración do fondo da ría de Pontevedra?
2. Que lle falta ao proxecto para telo por rematado?
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3. Cantas alegacións se fixeron ao anteproxecto? Quen as fixo?
Cantas se aceptaron?
4. Cal é o orzamento do proxecto?
5. Vai habilitar o Goberno unha partida orzamentaria específica
para o proxecto de dragado e rexeneración do fondo da ría de
Pontevedra?
6. Mantén o Goberno os seus plans sobre as obras da Estación
Marítima no antigo porto das Corbaceiras?
7. Onde indica o proxecto que se van depositar os sedimentos?
8. Onde se depositaron no seu día os sedimentos que se dragaron do
peirao de Campelo, en Poio?

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2018 11:43:08
María Luisa Pierres López na data 14/02/2018 11:43:14
María Dolores Toja Suárez na data 14/02/2018 11:43:17
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2018 11:43:23
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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 reposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
En abril de 2012 a Xunta de Galicia pechou o centro de menores
Montealegre, situado en Ourense, que acollía a mozos a partir de 14
anos con importantes problemas de conduta, para segundo afirmou a
daquelas Consellería de Traballo e Política Social, realizar obras debido
a que as instalacións tiñan importantes deficiencias e carencias.
Naquel momento, tanto os traballadores e traballadoras dos centros, os
equipos técnicos de menores, a Fiscalía de Menores, a Policía
autonómica, e mesmo o Valedor do Pobo, manifestaron que se
consideraba un grave erro esta decisión, debido á necesidade deste
recurso como resposta ás necesidades específicas destes menores.
O peche do centro de menores de Montealegre obrigou a que moitos
destes adolescentes acabaran no de protección ordinaria da Carballeira,
mesturando de maneira indiscriminada casuísticas que van dende os
problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a presenza
dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada nunha
mesma contorna prexudicou a todos os usuarios e usuarias posto que
non se está ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada un
deles, co problema engadido de que ao tratarse dun centro de réxime
aberto, as saídas de menores conflitivos e con trastornos de conduta son
habituais.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que reformas levou a cabo a Xunta de Galicia no centro de
menores de Montealegre, situado en Ourense, dende o seu peche
no ano 2012?
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2. Recepcionou o Goberno galego as obras do centro de menores de
Montealegre, situado en Ourense?
3. En caso afirmativo, en que data se recepcionaron estas obras?
4. Cal foi o importe total da inversión económica da Xunta de
Galicia nas reformas levadas a cabo neste centro de menores?
5. Cando ten previsto a Xunta de Galicia que estea de novo
operativo o centro de menores de Montealegre, situado en
Ourense?
6. A que perfil de menores dará servizo este centro de menores
cando se proceda a súa reapertura?
7. Pode garantir o Goberno galego que cando se reabra o centro de
menores de Montealegre, todos os servizos que se vaian a prestar
sexan públicos, e estea atendido por empregados e empregadas
públicos?
Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 14/02/2018 12:32:12
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2018 12:32:19
Julio Torrado Quintela na data 14/02/2018 12:32:23
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Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Quinteiro Araújo,
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, sobre as prácticas escolares a prol da igualdade.

Partindo de que as escolas son unha das áreas de socialización máis importantes
para as nenas e os nenos, é imprescindible reforzar o papel das mesmas e do
profesorado a prol da igualdade. Neste senso, a escola debe converterse no
principal axente a prol da igualdade, espazo no que se combatan os estereotipos e
roles que fomentan a desigualdade de xénero, e no que se traballe para o cambio
necesario.
Malia que nos últimos anos se deron avances na introdución da perspectiva de
xénero nas escolas e se desenvolveron diversos programas e proxectos de
educación en igualdade, resultan insuficientes, esporádicos e moitas veces
dependen da vontade da comunidade educativa ou de propostas de institucións
concretas. A pesar do marco xurídico que mandata o desenvolvemento dunha
formación en igualdade, tanto para o alumnado como para o profesorado, as
eivas son enormes. Como enorme é a carencia de mulleres nos libros de texto.
Ademais, a educación afectiva sexual segue sen ter un espazo no currículo.
Ausencias que cómpre atallar e que resultarían útiles para loitar contra as
múltiples facianas da fenda de xénero.
Neste senso, hai apenas dous días que os xornais se facían eco de que só o 24,5%
do total de alumnado matriculado en titulacións técnicas son mulleres. Unha cifra
12 puntos por debaixo da que tiñamos en 2005. Ou o chamativo caso de
informática: se hai vinte anos a porcentaxe de mulleres matriculadas nesta
titulación rondaba o 30%, actualmente queda só nun 12%.

83619

Desigualdade que se deixa sentir, de forma especialmente intensa no mercado
laboral, con máis paro, máis temporalidade, máis traballo a tempo parcial, teitos
de cristal, menores salarios, pensións máis baixas, xornadas dobres… e que, polo
tanto, cómpre atallar dende a infancia.
Ante esta situación, o grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
 Considera o goberno galego suficientes os recursos dispoñibles nas aulas a
prol da igualdade?
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 14/02/2018 12:12:54

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 14/02/2018 12:13:05

Paula Quinteiro Araújo na data 14/02/2018 12:13:12
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Xoaquín Fernández Leiceaga e Raúl Fernández Fernández,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Despois dun número excesivo de anos está comezando a construírse a
chamada variante de Aradas, que conectará, cando estea concluída, o
Polígono do Tambre coa estrada de Santiago de Compostela a Carballo.
Tamén está comezando a tramitarse o chamado orbital, que mellorará
as conexións da autovía a Lavacolla coa autoestrada -e continuando no
borde do Polígono de A Sionlla- coa N 550.
A variante de Aradas resolve un problema, facilitando a conexión do
Polígono co noroeste da provincia de A Coruña e aliviando a presión
sobre outras entradas da área industrial. Con esta actuación reducirase o
tráfico que circula por Vite e Vista Alegre en 4.000 vehículos diarios,
sendo aproximadamente a metade pesados. Non obstante, pode chegar
a producir outro, introducindo unha presión maior sobre os viario
interiores do Polígono por tráfico de tránsito que busque agora formas
de evitar outras zonas urbanas de circulación menos fluída.
Para evitar este problema e completar a adecuada conexión perimetral
cabe desenvolver un novo viario que, desde o punto de encontro da
variante de Aradas co Polígono do Tambre – á altura da intersección
das vías Marconi e Nobel-, permita alcanzar a estrada nacional 550 e, a
continuación, o chamado orbital (chegando así á AP 9 e á autovía a
Lavacolla). A circulación será máis fluída e ordenada, reducindo a
presión sobre o interior do Polígono.
Trátase dun viario previsto no ordenamento urbanístico, de curto
percorrido, que pasaría por zonas non urbanas.
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Por todo o anterior formúlase a seguinte pregunta:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ten algunha previsión a Xunta de Galicia en relación co proxecto e as
obras do citado viario?

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/02/2018 13:42:24
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2018 13:42:37
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María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández, Xoaquín Fernández Leiceaga 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 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Con grande profusión mediática, a Xunta de Galicia instaurou a finais
do ano 2016 a aplicación da gratuidade para a xente nova no transporte
metropolitano de Galicia, isto é o servizo de transporte público en
autobús competencia da Comunidade que presta os seus servizos no
ámbito territorial nucleado actualmente en torno a algunhas das grandes
cidades galegas (A Coruña, Ferrol, Santiago e Lugo).
Pero resulta chocante que esta medida non se estenda tamén ao medio
menos urbano de Galicia, nunha lexislatura que segundo declaracións
públicas do propio presidente da Xunta de Galicia, está chamada a
converterse na “Lexislatura do rural”.
A propia normativa aprobada establece na súa parte introdutoria
xustificacións que, ao menos con igual motivo, poden ser aplicables ao
transporte público en autobús da mocidade no medio rural. Así se fai
fincapé en cuestións como a necesidade de reforzar a transversalidade e
coordinación das políticas públicas en materia de xuventude,
incorporando novas actuacións que deben pasar, entre outras medidas,
en apostar por mellorar a calidade de vida da infancia e da mocidade a
través do fomento da mobilidade co uso do transporte público
colectivo, ofrecendo a xente nova condicións especialmente favorables.
Cabe engadir ademais, que as razóns de desprazamento no medio rural
son en moitas ocasións obrigadas, por cando é forzoso trasladarse para
ter acceso a unha serie de servizos dos que carecen, a diferenza do que
sucede nas áreas máis urbanas.
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Na actualidade xa existen ademais para as tarifas xerais de servizos
públicos regulares permanentes de transporte de viaxeiros de uso xeral
por estrada competencia da Xunta de Galicia, a posibilidade de
establecer descontos ou bonificacións.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A implantación dos medios tecnolóxicos nos servizos do transporte
público por estrada en Galicia, xa xeral segundo a propia conselleira
responsable de mobilidade, deben facer posible coa dilixencia
necesaria, poder implantar unha tarxeta coas características e vantaxes
tarifarias similares as que posúen na actualidade as tarxetas
metropolitanas para a xente moza, rematando ca discriminación que
están a padecer na actualidade as mozas e mozos que residen no ámbito
rural fronte os de carácter máis urbano.
De feito nas adxudicacións dos novos servizos de transporte regular de
persoas viaxeiras realizadas nos últimos meses pola Administración
autonómica, a instalación e utilización dos sistemas tecnolóxicos
apropiados era unha das condicións obrigadas. Constituíndo esta
igualmente unha condición que, sen dúbida, tamén deberá formar
parte das contratacións que debe realizar a Xunta de Galicia
proximamente, a través do que a Xunta de Galicia deu en chamar o seu
“Plan de transporte público”.
Polo que é posible poñer en marcha tal medida concreta para o
conxunto da mocidade de forma inminente.
Ás razóns anteriores pódese engadir que mentres o transporte
metropolitano, ten un importe por subvencións por parte da
administración autonómica que acada os dez millóns de euros, nas cales
están incluídas as axudas para a gratuidade da xente moza, o transporte
regular xeral e fora desas áreas urbanas, non conta con contía algunha,
o que non deixa de resultar paradoxal.
Por todo o anteriormente exposto, as deputadas e os deputados que
asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten o Goberno autonómico prevista a gratuidade para a xente
moza que utilice o transporte público regular por estrada
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2.
3.
4.
5.

competencia da Comunidade Autónoma, en condicións canto
menos similares as que se posúen na actualidade pola
denominada “tarxeta xente nova?
En que prazos concretos?
Porque, no seu caso, sería necesario implantalas de xeito
gradual?
Existe algún inconveniente ou dificultade en relación aos
sistemas tecnolóxicos na actualidade existentes?
Que contía orzamentaria estima que será necesaria para a posta
en marcha das vantaxes da Tarxeta Xente Nova en liñas non
interurbanas?

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Xoaquín Fernández Leiceaga
José Antonio Quiroga Díaz
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 14/02/2018 17:00:02
Noela Blanco Rodríguez na data 14/02/2018 17:00:07
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2018 17:00:13
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/02/2018 17:00:17
José Antonio Quiroga Díaz na data 14/02/2018 17:00:21
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Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.

Hai algo máis de oito anos General Dynamics afirmaba que a súa fábrica de
Pedralonga na Coruña tiña un bo futuro e contribuía a que España fose un dos
países importantes en Europa para esta multinacional. En 2013 pechou as
instalacións co despedimento dos seus traballadores.

En 2014 a Fábrica de Armas da Coruña foi adxudicada polo Ministerio de
Defensa á empresa Hércules de Armamento en concurso público, participando
activamente a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña na súa reapertura.

Como xa indicamos en anteriores iniciativas, o adxudicatario asumiu, conforme
aos pregos de condicións, compromisos na creación de emprego e de produción,
co abono dun canon anual de 250.000 euros e recibindo 127.943 metros cadrados
da factoría, equipada con maquinaria de alta precisión. Hércules de Armamento
comprometíase no seu plan de negocio a un investimento total inicial de dous
millóns de euros e de cinco millóns a tres anos.

O novo concesionario prevía facturar vinte millóns de euros anuais,
especializándose en liñas de armamento e de aeronáutica, coa incorporación de
155 traballadores no primeiro ano e de 200 no segundo, pretendendo converterse
no “corazón da I+D+i de Galicia”. Actualmente non máis de trinta traballadores
están presentes na factoría.

Ex-traballadores da Fábrica de Armas veñen denunciando con insistencia ante o
Ministerio de Defensa, a Delegación do Goberno en Galicia e a Xunta de Galicia
que a adxudicación a Hércules de Armamento era un “bluff industrial”. Despois
das desavinzas iniciais entre os socios, a concesionaria vén incumprindo de
forma flagrante as condicións concesionais, en termos de actividade industrial,
pagamento do canon, creación de emprego, non pagamentos de salarios ou
débedas coa Seguridade Social e coa Axencia Tributaria, sen que ata o momento
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se coñezan actuacións do Ministerio para esixir o cumprimento das cláusulas da
concesión ou, se proceder, a súa inmediata rescisión. As débedas de Hércules de
Armamento poderían estar preto dos sete millóns de euros.

Partido dos
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Tras solicitar os traballadores de Hércules de Armamento ao conselleiro de
Industria reunións para buscar solucións desde 2015, en febreiro de 2017 a
Consellería recibiunos a nivel técnico para buscar solucións ao proxecto
industrial, sen que desde estas datas se volvera ter resposta por parte do Goberno
galego. A empresa Mecanizados Escribano anunciara estar en contactos coa
Xunta de Galicia para entrar como novo socio inversor antes do verán de 2017.

A crítica situación da Fábrica de Armas que se vén denunciando dende o
momento mesmo da licitación da súa concesión por parte do Ministerio de
Defensa esixe tomar todas as medidas necesarias para retomar os compromisos
asumidos pola Administración xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello
da Coruña.

Polo exposto, os deputados que asinan preguntan:

Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade
industrial da Fábrica de Armas da Coruña?

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 14/02/2018 16:58:12
Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/02/2018 16:58:26
Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/02/2018 16:58:35
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª

As costas galegas arrastran unha longa historia de contaminación. Lembramos fai
pouco o triste aniversario do Prestige, pero, por desgraza, non é o único fito
negro que temos que ter presente. Hai outros que, ademais, contan co agravante
de ter sido deliberados.

Durante décadas, oito países europeos verteron residuos nucleares preto da nosa
terra. Entre 1949 e 1982, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda, Francia, Suíza, Suecia,
Alemaña e Italia desfixéronse dunhas 140.000 toneladas de material
contaminante na Foxa Atlántica. Empregaron para elo bidóns de aceiro e
formigón que non estaban deseñados para conter indefinidamente os residuos.
Algúns dos vertidos, como os británicos de 1964, permanecen a só 200
quilómetros de Asturias. Non obstante, 35 anos despois, os gobernos do Partido
Popular prefiren mirar cara outro lado en vez de fiscalizar se o material supón
algún tipo de risco para o medio ambiente e a saúde. De feito, ninguén parece ter
moi claro a quen lle corresponde vixialo.

O Organismo Internacional da Enerxía Atómica (OIEA), que considera os
residuos de baixa intensidade, asegura que non é a súa competencia vixiar o seu
estado. A Organización Marítima Internacional (IMO) entende que o control das
verteduras lle atinxe á OIEA e á OSPAR, unha organización creada por diversos
gobernos europeos e a propia Unión Europea co obxecto de protexer o medio
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ambiente mariño no Atlántico nororiental. Porén, a OSPAR nin sequera sabe
cando se realizou o último estudo sobre os bidóns radioactivos ou cando se
realizará o próximo. Mentres tanto, o Estado español limítase a botar balóns fóra
dicindo que non é a súa competencia. Ao parecer, protexer a saúde da cidadanía e
o medio ambiente non forma parte das súas atribucións.

É obvio que os vertidos de residuos nucleares precisan dun control constante, xa
que os riscos que entrañan non desaparecen co paso do tempo. Polo tanto, é de
xustiza que os responsables de depositar milleiros de toneladas de material
contaminante ao carón das nosas costas asuman a responsabilidade dos mesmos,
vixiándoos e elaborando informes que garantan a limpeza das augas.

Non obstante, a Comisión Europea declarou recentemente que non ten
coñecemento de que existan novos estudos científicos sobre o estado actual dos
residuos radioactivos. As institucións internacionais e estatais non os supervisan
de facto.

Ante esta situación, as autoridades galegas e españolas terían que tomar cartas no
asunto inmediatamente, pero non o están a facer, o que constitúe unha gravísima
irresponsabilidade. Nin a Xunta de Galicia nin o Goberno central esixiron que os
residuos foran investigados.

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

1.ª) Por que o Goberno da Xunta non solicitou que se investigaran os
residuos radioactivos que hai preto da nosa costa?
2.ª) Conta a Xunta de Galicia con informes sobre esta cuestión?
3.ª) Pode garantir a Xunta de Galicia que non existe risco algún?
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4.ª) De ser así, en base a que informes e criterios científicos?

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 14/02/2018 17:31:34

Antón Sánchez García na data 14/02/2018 17:31:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

O dereito á vivenda afronta unha nova ameaza no territorio galego: a burbulla do
aluguer. Arrendar un piso é cada día máis caro e esixe maiores sacrificios á
cidadanía, sobre todo nas sete cidades e nas vilas intermedias do eixo atlántico,
porque é alí onde se concentra a maior actividade económica. A maior tendencia
ao aluguer débese, en parte, a un cambio de mentalidade provocado pola última
burbulla inmobiliaria, pero tamén á diminución da capacidade adquisitiva, á
maior reticencia dos bancos a conceder hipotecas e o aumento da mobilidade
laboral derivado da precarización do emprego.

Vigo é a cidade que sofre os prezos máis altos, con alugueres de 8,5 euros por
metro cadrado, síguea A Coruña, con 7,6 euros, Santiago, con 7, Pontevedra, con
5,8, Ourense, con 5,2 e Lugo con 5. Fora das sete cidades, atopamos vilas onde a
situación é aínda peor, como Sanxenxo, onde o prezo dispárase ata os 11 euros
por metro cadrado.

A subida dos prezos do aluguer débese ao aumento da demanda. Nos municipios
de menos de 20.000 habitantes aínda hai pisos dabondo e os prezos permanecen
estables, pero nos concellos de entre 20.000 e 50.000 habitantes a demanda de
alugueres disparouse nos último nove anos (pasou dun 7,8% a máis dun 14%). O
aumento do aluguer foi tan drástico que nun só ano pasou de haber 7.000
inmobles dispoñibles a 4.200.
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Como resultado do aumento dos prezos, as familias galegas cada vez teñen que
dedicar unha maior porcentaxe dos seus ingresos a pagar o aluguer. O 36%
dedica entre o 10% e o 20% do que gaña, pero é que o 25% dedica máis do 30%.

O escenario é complexo pero pode complicarse aínda máis o presente ano, xa que
van vencer moitos contratos e os propietarios van ter liberdade para poñelos no
mercado tras revisar os prezos á alza.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión:
 Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia, na defensa do dereito á
vivenda, para facer fronte á burbulla do aluguer?

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 14/02/2018 17:25:53
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Antón Sánchez García na data 14/02/2018 17:26:01
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
A Rede Natura 2000 está formada por 27.522 espazos que suman case
1,2 millóns de quilómetros cadrados na superficie terrestre da UE, o 18
%. España está por riba desta cifra (a superficie aportada supón o 27,3
% do país), mentres que Galicia aporta só un 12 % do seu territorio.
A Rede Natura 2000 é, sen dúbida, un dos grandes logros da UE, no
que deberían convivir as persoas e nos que a actividade económica
debería ser posible e ata necesaria para asegurar a conservación dos
recursos naturais. Precisamente por iso, a UE quere mellorar a
financiación da rede e atraer toda clase de inversións, tamén do sector
privado, cara proxectos relacionados coa natureza. Para tal fin, a UE
propón utilizar o Mecanismo de Financiamento do Capital Natural, a
través do que o Banco Europeo de Investimentos prestará cartos para
proxectos relacionados coa biodiversidade. A propia Comisión ten
proposto recentemente asignar 60 millóns de euros adicionais para
proxectos relacionados con estes espazos, fondos comunitarios para
axudar á xestión eficaz da Rede Natura 2000. Galicia ten un plan
Director absolutamente xenérico que carece de obxectivos claros e
medidas pouco ambiciosas, tamén na falla de axudas de calquera tipo
aos cidadáns que viven en territorio afectado pola Rede Natura.
En resposta, de data 7 de febreiro, a preguntas deste grupo
parlamentario, o Goberno galego nada dixo sobre o que se lle
preguntaba expresamente (POP documento número 12782), só que o
importe total de fondos comunitarios empregados na Rede Natura nos
últimos 9 anos superaba os 31,5 millóns de euros.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Ten previsto o Goberno galego utilizar o Mecanismo de
Financiamento do Capital Natural, a través do que o Banco
Europeo de Investimentos prestará cartos para proxectos
relacionados coa protección da biodiversidade?
2. Que ten que dicir o Goberno ao informe de WWF no que se di
que Galicia ten un Plan Director de Rede Natura absolutamente
xenérico que carece de obxectivos claros e medidas pouco
ambiciosas?

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2018 17:43:58
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2018 17:44:04
María Luisa Pierres López na data 14/02/2018 17:44:08
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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, 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 resposta oral en Comisión, sobre o estado do firme na Autovía
do Noroeste (A6) así como as medidas que debe adoptar o Goberno galego para
garantir o seu correcto mantemento.

A falta de mantemento no firme da A-6 entre Montesalgueiro e O Ceao
evidénciase a pouco que calquera colla o vehículo e pase por este tramo da
Autoestrada do Noroeste construído hai dúas décadas. Non é o único tramo,
tamén no Cereixal ou entre Outeiro de Rei e Baamonde as fochancas son
habituais.
Esta situación, que supón un risco para os milleiros de vehículos que a
diario fan uso desta infraestrutura –un promedio de máis de 23 mil ao día só entre
o polígono industrial da cidade de Lugo e Outeiro de Rei—débese a unha
desatención evidente por parte da empresa concesionaria encargada da súa
xestión (cuxo contrato remata este verán) e pola deixadez do Ministerio de
Fomento, titular da autoestrada.

1
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
- É consciente a Xunta de Galiza do mal estado no que se atopa o firme
da A-6 nomeadamente entre O Ceao e Outeiro de Rei así como entre Baamonde
e Montesalgueiro?
- Cre que esta situación supón un prexuízo ou un risco para os milleiros
de vehículos que circulan pola A6 cada día?
- Que medidas adoptou ou prevé adoptar o Goberno galego para garantir
o correcto mantemento deste vial e a seguridade das persoas que circulan por el?

Santiago de Compostela, 14 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
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 14/02/2018 17:44:19

Xosé Luis Bará Torres na data 14/02/2018 17:44:28

María Montserrat Prado Cores na data 14/02/2018 17:44:33

Ana Pontón Mondelo na data 14/02/2018 17:44:36

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/02/2018 17:44:37

Noa Presas Bergantiños na data 14/02/2018 17:44:39

3

83638

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización
lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que
a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a
progresiva normalización do uso do galego na Administración de xustiza.
Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente
residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende
este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno.
O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das
Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto informe
sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no uso do
galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás Administracións
españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos necesarios para
permitir o desenvolvemento de procesos en lingua galega. A Xunta de
Galicia simplemente manifestou a toma en consideración das
recomendacións.
Na Comisión 1ª do día 14 de febreiro, o propio director xeral de Xustiza
falaba dos posibles cambios normativos, que en todo caso se deberían
facer nas Cortes Xerais.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado os cambios
normativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos
xudiciais en lingua galega?
Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2018
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Grupo Parlamentario
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2018 17:48:39
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/02/2018 17:48:45
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 14/02/2018 17:48:51
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/02/2018 17:48:56
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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, deputados e
deputadas 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.

En febreiro de 2017 ADIF e RENFE anunciaran a eliminación do servizo de
información e atención ao público e a venda presencial de billetes en estacións como O
Barco de Valdeorras, A Rúa, O Carballiño, Ribadavia, Sarria e Guillarei, unha decisión
que causaría graves prexuízos ás persoas usuarias do ferrocarril de Galiza,
nomeadamente en Ourense por ser o territorio que máis estacións aglutinaba.
Esta medida ameazou o servizo de máis de 56.000 persoas que o ano pasado
mercaron un billete nestas estacións, ás que se lles arrebataba a posibilidade de se dirixir
ao persoal de atención ao público do ferrocarril galego. Porén, naquela altura a
mobilización e oposición social a esta medida conseguiu freala e garantiuse por parte de
Renfe-Adif a permanencia do servizo de venta.
Porén, vimos de coñecer que Adif vén de sacar a licitación do servizo de venda
presencial de billetes na Rúa-Petín e no Barco de Valdeorras e que, segundo dá a
coñecer o xornal dixital Praza Pública o sindicato ferroviario CGT denuncia que esta
situación derivará en perdas de postos de traballo e deficiencias na atención.
Desde o BNG entendemos que este é un novo agravio en materia de servizos
ferroviarios cara as e os galegos, máis concretamente cara os e as ourensás. Para alén de
1
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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

asistir á intencionada demora para dotar a Galiza dun tren de alta de velocidade vemos
como co paso dos anos se van desmantelando tanto liñas como servizos. Neste sentido,
a privatización da venda de billetes suporá un chanzo máis na política de recortes e
redución de servizos, perdéndose o seu carácter público e sen garantías canto ao
mantemento de postos de traballo atención de calidade para as persoas usuarias. Un
ataque as prestacións e servizos que gozan os galegos e galegas, pretendendo o
desmantelamento destas estacións que son puntos de referencia para importantes
comarcas do país, principalmente de zonas rurais e do interior.

En base ao exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para evitar a privatización
dos servizos de venda de billetes das estacións do Barco e da Rúa-Petín?
Coñecía a Xunta de Galiza as intencións do operador? Considera que están
garantidos os dereitos das e dos consumidores?
Considera a Xunta de Galiza que está garantida a atención en galego para as e os
usuarios de ambas as dúas estacións?

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
2
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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

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 14/02/2018 18:04:58

María Montserrat Prado Cores na data 14/02/2018 18:05:03

Ana Pontón Mondelo na data 14/02/2018 18:05:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/02/2018 18:05:06

Olalla Rodil Fernández na data 14/02/2018 18:05:08

Xosé Luis Bará Torres na data 14/02/2018 18:05:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez e Paula Quinteiro Araujo,
deputadas 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 4.ª, relativa a igualdade na cultura.

No marco do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos, a discriminación
contra a muller definiuse con claridade en todas as esferas, incluída a cultural. Ao
ratificar os tratados, os gobernos contraen a obriga de protexer e facer realidade
todos os dereitos. A discriminación das mulleres ha de verse, xa que logo, como
unha violación do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos.

A loita pola igualdade das mulleres, en canto á súa visibilidade creativa e
condicións de traballo na nosa cultura, nunca gozou dunha atención oficial e
unha regulación sistemática e coherente, malia o seu recoñecemento na doutrina
internacional, na propia Constitución Española e na lexislación galega, por riba
da súa transcendencia para unha reconstrución da imaxe completa do mundo.

Os desequilibrios estruturais que postergan o rol feminino nas empresas e as
actividades da cultura son un grave sinal de alarma para o futuro da sociedade.
Malia todo, as mulleres amosan capacidade de mobilización e asociación en
defensa dos seus valores, e en reivindicación das súas esixencias esenciais.

De aí a necesidade imperiosa e urxente de deseñar e cumprir políticas públicas
de xénero en todas as fases da cadea de valor. «… e non só porque exista unha
lexislación vixente de obrigado cumprimento, senón porque é o socialmente
xusto, o economicamente eficiente, o emocionalmente intelixente e porque só
dese xeito se alcanzaría a plena cidadanía cultural das mulleres» (T. Moreno).
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É imprescindible coñecer para actuar, facer

avaliacións e investigacións

periódicas. É necesaria a elaboración e difusión de estatísticas culturais e da
sociedade da información desagregadas por xénero (formación, creación,
emprego, oferta, consumo). Informes anuais de avaliación de impacto dos
programas de igualdade na cultura (creación, acceso).

Aisge e a Unión de Actores e Actrices presentaron un informe sobre a
desigualdade das mulleres no mercado audiovisual español. A discriminación
aumenta coa idade das actrices. Nas maiores de corenta anos, a porcentaxe de
aparición cae ata o 19%. Tamén ocorre coas series, se unha muller ten de 35 a 44
anos a súa representación redúcese ata o 29%.

O problema aparece ata naquelas producións aparentemente igualitarias. É o
caso, por exemplo, de “Cara a cara”, unha serie ambientada nunha prisión
feminina onde, malia iso, a relevancia masculina dalgúns episodios alcanza case
o 50%. Tamén ocorre con traballos cómicos como “Oito apelidos vascos”, que só
conta cun 26% de actrices.

"Sempre habemos ter en conta este déficit da muller na cultura", sostén Anahí
Beholi, Secretaria de Comunicación da Unión de Actores e Actrices. Tamén
destaca a súa importancia Iñaki Guevara, o Director Xeral de AISGE, quen
recalcou a necesidade de estudos para fomentar a concienciación na industria do
cine e para "que todos coñezan a desigualdade que vivimos”.

Tamén consultamos o Informe Anual de CIMA , elaborado por Sara Cuenca,
presentado o 7 novembro de 2017. Nel constatamos que as mulleres representan
soamente o 26% en cargos de responsabilidade no cine. CIMA naceu para actuar
sobre esta situación traballando en dous eixes fundamentais:
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* Equilibrar a presenza e participación de mulleres en postos profesionais na
industria audiovisual no noso país.
* Suscitar unha reflexión rigorosa e contribuír á mellora do contido de
propostas audiovisuais co obxecto de reducir a perpetuación de estereotipos
sexistas.

Aportan algúns datos significativos no cine con respecto á presenza das mulleres:
Na Dirección 8%; Produción 21%; Guións 15%. Presidencia, Conselleiras
delegadas ou Dirección Xeral) 5,71%. Nos comités seleccionadores de películas
12%. Nas películas 80% das persoas que traballan son homes.

En conclusión: Os indicadores de desigualdade no cine son moi significativos,
podéndose afirmar que os personaxes femininos non só presentan un menor
número con respecto aos papeis masculinos, senón que tamén son menos
relevantes nas tramas argumentais.

Os personaxes femininos apenas representan unha media do 38% do número total
de interpretacións actorais das longametraxes exhibidas durante os últimos tres
anos.

Os resultados do estudo mostran que necesaria é na actualidade a adopción de
medidas e iniciativas de distinta índole que faciliten na ficción audiovisual unha
mellor redistribución do reparto de personaxes entre actores e actrices, ou o que é
o mesmo, contribúan a garantir unha maior visibilidade da muller na nosa
sociedade.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
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 Ten pensado a Xunta de Galicia Desenvolver o Plan de Igualdade para o
audiovisual con dotación orzamentaria efectiva e real?

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018

Asdo.: Anxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/02/2018 11:29:25

Luca Chao Pérez na data 15/02/2018 11:29:33

Paula Quinteiro Araújo na data 15/02/2018 11:29:40
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

Lonxe de adoptarse medidas correctoras, que se están a demandar desde hai
tempo por diversos sectores sociais e institucións –trasladadas polo BNG a este
Parlamento- ao respecto do deterioro progresivo na infraestrutura e servizos da liña do
ferrocarril de cercanías Ferrol-Ribadeo; a situación está a agravarse até extremos que
fan visualizar que estamos nun proceso claramente premeditado.
Só así pode entenderse o acontecido, sen ir máis lonxe, o pasado domingo 11 de
Febreiro, no que se produciron supresións nos seguintes servizos:
-Ferrol-Oviedo, servizo das 8:20
-Oviedo-Ferrol, servizo das 7:30
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.
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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 viñeron producindo no

último ano e, concretamente, a supresión de servizos o pasado domingo dia 11 de
Febreiro?
-

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

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

Valora a Xunta a necesidade de solicitar a transferencia dos servizos

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

Santiago de Compostela, 15 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
2
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2018 11:33:18

María Montserrat Prado Cores na data 15/02/2018 11:33:24

Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2018 11:33:25

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/02/2018 11:33:26

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2018 11:33:29

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2018 11:33:30
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado
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

O 23 de novembro do ano 2016 o Parlamento de Galicia aprobou unha iniciativa
para garantir unha atención axeitada da interrupción voluntaria do embarazo en
tódolos centros da rede sanitaria pública e os dereitos sexuais e reprodutivos das
mulleres do rural.
A iniciativa formulouse nun momento no que moitas mulleres denunciaban a
mala praxe dos servizos sanitarios galegos no referente aos abortos terapéuticos.
A situación era de extrema gravidade xa que moitas mulleres tiñan que
desprazarse centos de quilómetros para poder realizar esta interrupción voluntaria
do embarazo.
A iniciativa aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia solicitaba:

1. Non recorrer a sentenza xudicial que condena por neglixencia o SERGAS no
caso concreto da muller mariñá que perdeu o útero e asumir, como xa fixo
publicamente o propio presidente, as consecuencias da súa actuación neglixente.
2. Crear dous centros de referencia no país para a atención da Interrupción
Voluntaria do Embarazo (IVE), un na zona norte e outro da zona sur, con persoal
sanitario especializado, co obxecto de garantir a execución dos protocolos
internacionais sobre os “Dereitos Sexuais e Reprodutivos” - recoñecidos como
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dereitos humanos- na rede pública de saúde galega. De ser necesario que o
SERGAS convoque prazas nas que se estabeleza como requerimento que non se
declare obxección de conciencia.
3. Fornecer as mulleres da atención axeitada tal e como recollen os protocolos
internacionais, garantindo a mesma atención que nun parto (indución, expulsivo
e despois deste en sala axeitada, con posibilidade de anestesia epidural e atención
por parte de profesionais de xinecoloxía e matrona), incluído o apoio emocional á
muller durante todo o proceso, tendo en conta as súas necesidades, inquedanzas e
desexos para poder abordar de xeito integral a súa saúde física e psíquica.
4. Dotar os concellos do rural de profesionais de xinecoloxía nos Centro de
Orientación Familiar de referencia, para garantir a atención dos dereitos sexuais e
reprodutivos

de

todas

as

mulleres,

sen

discriminacións

xeográficas,

independentemente de que vivan en zonas rurais ou urbanas.

Recentemente respostábase a unha pregunta formulada por este Grupo
Parlamentario acerca dos avances dados no cumprimento deste acordo
Parlamentario. A resposta é totalmente insuficiente, e recollía o seguinte:

“O obxectivo do SERGAs sempre é garantir a calidade asistencial na prestación
dos servizos sanitarios cos medios ao seu alcance. No caso das IVS, o SERGAS
establece os circuítos asistenciais que garanten o cumprimento da Lei de
Interrupción Voluntaria do Embarazo (LO 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva
e da interrupción voluntaria do embarazo).
Este procedemento, como calquera outro da asistencia da sanitaria do SERGAS,
está en onstante proceso de revisión e avaliación, para mellorar todas aquelas
disfuncións que se poidan presentar”.
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Como xa é habitual, respóstanse só xeralidades.
Precisamos garantir que todas as mulleres vexan garantidos os seus dereitos
sexuais e reprodutivos. A aplicación da iniciativa aprobada neste Parlamento
faría que déramos pasos adiante neste sentido.

Por todo o exposto con anterioridade os deputados do Grupo Parlamentario de En
Marea, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª:

- Que avances se produciron para o cumprimento da iniciativa parlamentaria
aprobada o 23 de novembro respecto da interrupción voluntaria do embarazo?

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 15/02/2018 12:55:47

Marcos Cal Ogando na data 15/02/2018 12:55:57
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Á Mesa do Parlamento
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Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada
e deputado pertencente 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.

No 2001 o goberno do presidente Fraga presentaba a Rede Galega do
Patrimonio Arqueolóxico integrado por catro grandes infraestruturas:
San Cibrao de Lás, parque da cultura castrexa, Campo Lameiro da arte
rupestre, parque do megalitismo na Costa da Morte e o Museo da
Romanización de Galicia en Lugo, dado que esta cidade é o referente
máis importante da cultura galaico romana.
Foi o goberno presidido por Touriño o que impulsou ese proxecto do
Museo da Romanización decidindo que se radicase no cuartel de San
Fernando, onde por diversas circunstancias non se puido construír o
auditorio da cidade. En 2008 firmouse un protocolo entre a Xunta de
Galicia e o Concello de Lugo polo que este último cedía á Xunta de
Galicia o cuartel, que mercara por 2,4 millóns de euros, e a Xunta
comprometíase a realizar en el o dito museo.
O presidente Feijoo prometeu en múltiples ocasións seguir co proxecto
previsto do Museo da Romanización, que ademais foi ratificado polo
Parlamento ao aprobar por unanimidade o 22 de maio unha proposición
non de lei do Grupo Parlamentario Socialista que instaba a realizar este
museo da romanización no cuartel de San Fernando, declarado BIC en
2009.
De feito a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, convocou un concurso de ideas que adxudicou en agosto
de 2010 para rehabilitar o cuartel de San Fernando co fin de convertelo
nun museo, rematándose dous anos máis tarde o proxecto básico e de
execución e investindo uns 400.000 euros, segundo os cálculos da
Consellería nestas acción e actividades arqueolóxicas dentro do
edificio. Pero, a partir de 2012, a Xunta de Galicia non fixo nada máis
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para impulsar este proxecto, aínda que, tanto en respostas
parlamentarias como en declaracións aos medios de comunicación, o
presidente Feijoo e os sucesivos conselleiros de cultura manifestaron
que mantiñan o proxecto que só sufría un atraso debido á situación
económica.
Esta era a situación sobre este museo ata que se produciron as
“pintorescas” declaracións do delegado da Xunta de Galicia en Lugo
que afirmou que non se faría o museo da Romanización porque en
“Lugo había xa moitos museos”. Non podemos nin queremos imaxinar
que sería da realidade cultural de Madrid, Barcelona, Mérida ou Braga,
por poñer uns exemplos, de seguir este curioso pensamento, por iso
tampouco podemos aceptar que a política cultural da Xunta de Galicia
para coa cidade de Lugo se basee nesta falta de seriedade e
descoñecemento, ademais de que o Sr. delegado non nos informou de
que número de museos nos corresponden aos lucenses ou en que
criterios se basea.
En todo caso, deixando a un lado todas as reaccións de asombro e
incredulidade manifestados por moitos e moi distintos colectivos
lucenses ante estas “pintorescas” declaracións, hai que recordar que
Lugo só ten dous museos, o Provincial e o Diocesano, non hai
infraestruturas en Lugo suficientes para gardar, catalogar, protexer e
divulgar todos os achados arqueolóxicos e o Museo da Romanización
proxectado non é unha infraestrutura para Lugo senón para toda
Galicia, ademais de ser unha promesa continua e reiterada do presidente
Feijoo para Lugo.
Por outra parte hai practicamente unanimidade política (o PP votou a
favor da creación dun museo no cuartel de San Fernando), social e entre
os colectivos culturais de que Galicia necesita un Museo da
romanización que permita coñecer o noso pasado romano que sexa
tamén un centro de investigación de primeira orde, e que o único lugar
onde pode estar este Museo é en Lugo.

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas:
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1ª.) Segue mantendo a Xunta de Galicia o compromiso manifestado en
múltiples ocasións de poñer en marcha o Museo da Romanización de
Galicia no cuartel de San Fernando de Lugo?

2ª.) Cales son as previsións para a realización deste museo?

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 15/02/2018 13:02:44
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 15/02/2018 13:02:56
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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 á necesidade de atender as reclamacións d@s profesionais
dos PACs.

@s profesionais que prestan os seus servizos nos Puntos de Atención
Continuada PAC do Servizo Galego de Saúde, están a denunciar que as condición de
traballo empeoraron nos últimos anos tanto en recursos humanos e materiais como en
retribucións e presión asistencial, de xeito especial dende a creación das Estruturas
Organizativas de Xestión Integradas EOXIS. Denuncian que a súa situación laboral está
sendo insostíbel e polo tanto a repercusión asistencial. Os acordos asinados co Sergas no
ano 2008 non se cumpriron e menos foron revisados nin actualizados, negándose o
Sergas a convocar a comisión de seguimento do acordo para actualizalo en beneficio
d@s profesionais.
Faise polo tanto imprescindíbel que por parte da Consellaría de Sanidade, do
Sergas, se lle dea solución a esta situación. Este colectivo de profesionais ten unha táboa
reivindicativa que consideramos xusta e debe ser asumida por parte do Sergas e que
solicitan:


Equipos completos médic@/enfermeir@ en todos os PACs. A atención a
emerxencias sen persoal adecuado no é aceptábel nun país desenvolvido;
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e a responsabilidade desta asistencia de baixa calidade é da mala
planificación por parte das EOXI.


Respecto aos tempos de traballo do persoal conforme a directivas
europeas, que están para garantir unha atención eficiente por persoal
descansado en beneficio d@s doentes. Isto debe ser independente de ter
un contrato fixo ou traballo fraccionado, o fraccionamento de contratos
non pode empregarse para non cumprir cos descansos.



Calquera avaliación de “derivación hospitalaria” debe ser eliminada das
listas de obxectivos, xa que as derivacións non son opcionais, seguen
criterios médixos.Os ADX deben adecuarse ao traballo no PAC.



A existencia de criterios obxectivos para a dotación de persoal nos PACs
en base á carga asistencial, dispersión, distribución, distancia ao hospital
e número de movilizacións polo 061 para garantir o dereito a asistencia.



pago do 100% dos complementos de nocturnidade e festividade dende
este momento e con carácter retroactivo dende o 2010.



Que non se aumente a xornada laboral efectiva das 1451 horas actuais,
calquer exceso de xornada debe ser voluntaria, incentivada e por tramos;
empeorar as condicións laborais aumentrán as fugas de persoa a outras
áreas e serizos e empeorará a asistencia.



Cómputo axeitao de Incapacidades Temporais e permisos retribuídos



As asistencias a calquera reunión convocada dende as xerencias deben
ser contabilizadas coma xornada laboral.
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As dietas dos domingos e festivos deben ser aboadas polo xantar e pola
cea.



Elaboración dos calendarios de quendas dando prioridade ao persoal
propio de PAC, ocupando o persoa voluntario os ocos.



A dotación de Equipos de Protección Individual a todo o persoal que
traballa nos PAC s, inda que sexan persoal en formación ou ocasional.
Debe existir un circuíto de limpeza que evite ter que levar a roupa a lavar
ao domicilio persoal.

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
comisión:
-Vai atender o Goberno galego as demandas d@s profesionais que prestan
servizos nos Puntos de Atención Continuada do Sergas?
-Coida que nas condicións de sobrecarga na que prestan os seus servizos os
prefesionais dos PACs poden dar unha boa calidade asistencial?

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
3
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Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 15/02/2018 13:16:12

Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2018 13:16:16

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/02/2018 13:16:18

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2018 13:16:20

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2018 13:16:22

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2018 13:16:25
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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.

Segundo a lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia,
a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural é a encargada da incoación
dos expedientes de declaración de bens de interese cultural (artigo 16),
integrada na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1ª.) Cantos procedementos de declaración de bens de interese cultural
iniciou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
dende 2010?
2ª.) Cales son estas declaracións iniciadas dende 2010?
3ª.) Cantos destes procedementos iniciados dende 2010 están rematados
a día de hoxe?
4ª.) Cales son estes procedementos rematados?
5ª.) Cales son os procedementos nos que está a traballar neste
momento?

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2018
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 15/02/2018 13:19:08
Maria de la Concepción Burgo López na data 15/02/2018 13:18:52
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Socialistas
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Luca Chao Pérez, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
recollido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA, para a súa resposta oral en Comisión, sobre o desenvolvemento
do Plan de Acollida de Persoas Refuxiadas da Xunta de Galicia.
A principios de 2016, por primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o
número de persoas desprazadas dos seus fogares como consecuencia dos
conflitos, a persecución, e as violacións de Dereitos Humanos nos seus países de
orixe superou os 65 millóns segundo datos de ACNUR. Unha cifra que se
incrementaría si sumásemos as miles de persoas que se viron obrigadas a
desprazarse por desastres naturais ou pobreza. Esta situación pon ao descuberto a
incapacidade da comunidade internacional para resolver e previr conflitos e
situacións de emerxencia humanitaria, así como a falta de vontade política para
cumprir coas obrigas internacionais en materia de Dereitos Humanos e
protección internacional.
Centrándonos unicamente no caso de Siria, deberíamos falar de cinco millóns de
persoas refuxiadas dende o inicio do conflito. Cinco millóns de persoas
refuxiadas que non atoparon asilo nesa Unión Europea que se dicía bandeira dos
dereitos humanos e que máis que conseguiu foi un acordo de reasentamento que
naceu, hai case dous anos, abocado ao fracaso ante o falta real de vontade e
compromiso político.
Dito acordo supoñía que o Estado Español acollería a 17.337 persoas. Esgotado o
prazo comprobouse o gran fracaso deste plan ante o desinterese dos estados
membros por cumprir as cifras pactadas.
Ao tempo, a duración dos programas de acollida de 18 meses é claramente
insuficiente para atender ás persoas que finalmente chegaron ao noso país. Así,
aparecen novas preocupantes de familias refuxiadas a piques de ser desafiuzadas.
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Ante esta situación o grupo parlamentar de En Marea presenta as seguintes
preguntas:
1. Cantas persoas foron acollidas en Galicia baixo o amparo directo do Plan
de Acollida para Persoas Refuxiadas posto en marcha pola Xunta de
Galicia?
2. En que concellos?
3. Cantos recursos se investiron?
4. Unha vez esgotado o programa de acollida de 18 meses que acontece coas
persoas refuxiadas? Con que recursos públicos poden contar?
5. Vai tomar algunha medida o goberno galego para evitar o desafiuzamento
das familias refuxiadas en Lugo e Sarria?
Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 15/02/2018 12:29:41
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e deputados
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a resposta ora en
Comisión, relativa á efectivización de medidas sobre a endometriose.

A endometriose é unha doenza crónica que se caracteriza polo crecemento do
tecido do endometrio fóra da súa localización habitual, a mesma afecta en Galiza a
unhas 60.000 mulleres.
O descoñecemento sobre esta doenza segue a ser alto, entre as propias mulleres,
mais tamén entre moit@s profesionais da sanidade, por esta razón a asociación
“querENDO” trasladounos aos grupos con representación no Parlamento galego unha
iniciativa en demanda de medidas tanto para abordar a enfermidade como para a súa
visibilización e coñecemento. Deste xeito a comisión 5ª de Sanidade, Política Social e
Emprego, na sesión celebrado o 22 de abril de 2015 aprobou por unanimidade a
seguinte proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia e, en particular, a Consellería
de Sanidade, a:
1.

Difundir a Guía de coidados a mulleres con endometriose

publicada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, entre os
profesionais e as profesionais sanitarias que atenden a estas mulleres (persoal de

1

83665

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

xinecoloxía, persoal de medicina en atención primaria, persoal de enfermaría,
matronas e matrones…) co fin de mellorar a atención que reciben as enfermas
con endometriose.
2.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de poñer en marcha un Plan de detección
precoz da endometriose.
3.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de levar a cabo a de unidades de endometriose
especializadas e multidisciplinares nos hospitais públicos de Galicia.
4.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de facilitar as derivacións das pacientes con
endometriose grao IV a unidades especializadas, incluíndo outras áreas
sanitarias (mesmo fóra de Galicia) mentres non as haxa na área propia da doente
ou as existentes non poidan asumir todos os casos.
5.

Fomentar o coñecemento da doenza por parte das mulleres en

idade fértil e de maneira singular entre as menores de 25 anos.
6.

Transmitir aos Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia a

necesidade de fomentar a investigación sobre a endometriose”.
Tendo transcorrido case tres anos desde a aprobación da iniciativa, os avances
na posta en marcha das medidas contempladas na mesma son moi escasas, por esa razón
formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
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-Cal é a razón para que a Consellaría de Sanidade non teña posto en marcha
todas as actuacións referidas á endometriose, aprobadas por unanimidade, na comisión
5ª de Sanidade, Política Social e Emprego na súa sesión do 22 de abril de 2015?
-Ademais das consultas específicas de endometriose que hai en Vigo, Ourense e
na Coruña -con 2 xinecólogas asignadas por servizo e que non consultan todos os díasestá previsto poñer en funcionamento algunha máis? Se é así cales son as datas e a que
áreas sanitarias afectaría?
-Hai algún estudo de cantas mulleres con endometriose están atendidas en
servizos que non dispoñen de consultas específicas de endometriose?
-Hai algunha previsión de transformar esas consultas específicas de
endometriose en unidades multidisciplinares? Cando? Cales?
-Que se vai facer coas mulleres con endometriose de grao 4 mentres tanto? Hai
previsión de derivalas a algunha unidade multidisciplinar de fóra? Estudouse algún
acordo con La Paz ou co Clinic de Barcelona?
-Fíxose algunha acción divulgativa destinada a mozas de menos de 25 anos? en
que consistiu?
-Hai neste momento en Galicia algún proxecto de investigación que aborde a
endometriose? Onde? Con que orzamento? Hai previsión de que algún dos institutos de
investigación públicos abra algún?
-Teñen pensado poñer en marcha algunha campaña de ovodoazón dende o
SERGAS ou dende a axencia galega de doazón? Como cren que van chegar os óvulos
se non se está comunicando a necesidade deles?
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-Porqué, nun país cun problema demográfico como o que temos, se lles poñen
tantas trabas ás mulleres que queren ser nais e se fai o posible para facer inoperativas as
consultas de fertilidade condenándoas á privada sistematicamente?
-Hai algún plan para mellorar o coñecemento da doenza por parte dos
profesionais?
-Hai algún plan para poñer en práctica a Guía de atención a mulleres con
endometriose?

Santiago de Compostela, 15 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 15/02/2018 13:42:17
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Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2018 13:42:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/02/2018 13:42:23

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2018 13:42:25

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2018 13:42:26

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2018 13:42:28
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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,
deputados e deputadas 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 2ª.

O pasado 7 de febreiro de 2018 o Pleno do Parlamento galego debateu
unha Proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego sobre as demandas
que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario entre
Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. Da resultante deste debate derivou
un acordo parlamentario unánime cuxo texto transaccionado era o seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:
1.- Esixir do Goberno central unha equiparación das políticas e
modalidades tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual e evidente
situación de discriminación que se ve en función do lugar de residencia dos
galegos e galegas.
2.- Solicitar do Goberno central unha ampliación das frecuencias horarias
desde Ourense para mellorar a comunicación con Compostela e A Coruña.
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3.- Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte Abono
Tarxeta Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o
período de uso que rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de
forma que se poida empregar en máis tempo que na actualidade.
4.- Ampliar a frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago para
mellorar a mobilidade e entre as poboacións intermedias de acordo coa
demanda”.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
-Que actuacións levou a cabo o Goberno galego para demandar o
abaratamento da conexión Avant Ourense-Santiago-Coruña? Con que resultado?
-Ten coñecemento o Goberno galego dalgún horizonte temporal para esta
homoxeneización das tarifas?
-Que actuacións levou a cabo o Goberno galego para demandar a
reformulación dos termos e condicións dos bonos de transporte Abono Tarxeta
Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de
uso que rexe a partir da data da primeira formalización da reserva? Con que
resultado?
-Que actuacións levou a cabo o Goberno galego conducentes a conseguir
a ampliación da frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago?
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-Coñece a Xunta Galiza se o Goberno central ten feito algún estudo sobre
a demanda de uso desta liña? Ten feito o Goberno galego algunha de seu? Con
que metodoloxía? Con que resultado?

Santiago de Compostela, 15 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 15/02/2018 17:44:21

María Montserrat Prado Cores na data 15/02/2018 17:44:27

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2018 17:44:29
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión, sobre a situación que atinxe as familias refuxiadas
acollidas en Galiza.

Galiza acolleu nos últimos anos diversas familias refuxiadas no marco do
programa de reasentamento asinado polo Goberno español e as institucións europeas.
Alén de que as cifras de acollemento do Estado español son ridículas e un
incumprimento flagrante dos seus compromisos internacionais, reflicten o desinterese e
a falta de responsabilidade política perante un gravísimo problema humano.
Porén, para as poucas persoas que viñeron ao noso país, o futuro é incerto.
Rematadas as axudas do programa fican abandonadas pola administración e sen traballo
polo que, nalgúns casos, optaron por migrar a outros territorios comunitarios, como
Alemaña; noutros, como acontece con algunha das primeiras familias chegadas a
Galiza, tentan sobrevivir con moitas dificultades e nunha situación que tildan de
“desesperada”.
En setembro de 2015, a Xunta de Galiza, anunciou que estaba a preparar un Plan
de acollemento con capacidade para atender até 300 persoas mais alén do anuncio,
pouco ou nada se sabe del.
Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
Comisión:
1
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- Ten coñecemento a Xunta de Galiza de cal é a situación na que se atopan as
familias sirias acollidas no noso país como parte do programa de reasentamento do
Goberno español?
- Que medidas compoñen o Plan de acollemento anunciado polo Goberno
galego en 2015?
- Presta ou pensa prestar a Xunta de Galiza algunha atención ás familias
refuxiadas acollidas no noso país nomeadamente despois de que estas rematan coas
axudas previstas no programa de acollemento estatal?
- Desenvolve algunha acción o Goberno galego para facilitar e mellorar a
inclusión social destas familias, especialmente das persoas adultas, a respecto da súa
formación laboral e lingüística?

Santiago de Compostela, 15 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
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2018 17:52:17

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2018 17:52:23

María Montserrat Prado Cores na data 15/02/2018 17:52:27

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/02/2018 17:52:28

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2018 17:52:32

Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2018 17:52:35
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

A Lei de racionalización do sector público autonómico fora presentada
polo Goberno da Xunta de Galicia como unha aposta pola transparencia xa
que, segundo recolle a nota de información do Consello aos medios dada a
coñecer daquela, “a transparencia é o principio que rexerá a contratación
pública, xa que se establece a redución á metade da marxe para a
adxudicación directa deste tipo de contratos: por riba de 9.000 euros nos
contratos de servizos e subministracións e de 25.000 euros de obras será
obrigatorio solicitar tres ofertas distintas a empresas non vinculadas entre
si”.
Como é coñecido a contratación realizada por contratos menores permite
unha ampla marxe para realizar unha adxudicación discrecional e aínda que
debera ser utilizada para casos puntuais e xustificables, se acude con
demasiada asiduidade. O certo foi que tal proposta pola transparencia
pouco durou, xa que remata pouco máis de dous anos despois, e a Lei de
ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e do seu sector público autonómico, a través da súa disposición
derradeira primeira, anula tales límites, elevándose ao dobre desas contías.
No último ano do que a Xunta de Galicia ofreceu datos (o de 2016), a
contratación adxudicada a través da figura do contrato menor, ascendeu
para o sector público autonómico a 123.903 contratos, por importe de
868.960.521 euros. De feito a través deste tipo de contratación, foron as
cantidades que máis se adxudicaron, superando mesmo aos procedementos
abertos e supoñendo case que o 50 % da contratación total realizada pola
Xunta de Galicia. Unha marxe demasiado ampla de discrecionalidade, sen
que medie ningún tipo de publicidade nin se prime a presentación de
múltiples ofertantes, cunha “contratación a dedo” excesiva.
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Pero é que ademais de constituír unha contía tremendamente elevada, non
se favorece o seu control e seguimento, xa que na plataforma de
contratación, da Xunta de Galicia, no seu apartado correspondente a
“contratos menores” non queda rexistrada a información básica dos ditos
contratos, senón que unicamente aparece un número reducido de días.

Pódese acceder a tal plataforma actualmente e comprobar, por exemplo,
que ningún dos contratos menores realizados durante o último exercicio do
2017
está
dispoñible
e
pode
ser
examinado
(https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentariae-estatistica/contratacion-publica/contratos-menores).
Non parece que tal xeito de actuar da Xunta de Galicia beneficie a
transparencia necesaria da contratación pública, contradicindo as
manifestación realizadas nesta materia polo executivo galego.

Por todo o anterior os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Que razóns xustifican que aos dous anos de establecer os límites para os
contratos menores se modificase tal postura?

2ª) Considera que deste xeito se cumpre co obxectivo de acadar unha maior
transparencia na contratación pública?

3ª) Non considera elevado o número de contratos menores e o seu importe?

4ª) Por que fai desaparecer os contratos menores do portal de transparencia
de xeito tan apresurado?
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5ª) Non considera que cun maior prazo de permanencia se facilitaría a
consulta e se acadaría unha maior transparencia na contratación pública?

6ª) Foi remitida información ao Parlamento de Galicia a través do Rexistro
de Contratos do Sector Público Autonómico?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/02/2018 17:51:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2018 17:52:07
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/02/2018 17:52:15
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/02/2018 17:52:19
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Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez
Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.

A Lei de racionalización do sector público autonómico fora presentada
polo Goberno da Xunta de Galicia como unha aposta pola transparencia xa
que, segundo recolle a nota de información do Consello aos medios dada a
coñecer daquela, “a transparencia é o principio que rexerá a contratación
pública, xa que se establece a redución á metade da marxe para a
adxudicación directa deste tipo de contratos: por riba de 9.000 euros nos
contratos de servizos e subministracións e de 25.000 euros de obras será
obrigatorio solicitar tres ofertas distintas a empresas non vinculadas entre
si”.
Como é coñecido a contratación realizada por contratos menores permite
unha ampla marxe para realizar unha adxudicación discrecional e aínda que
debera ser utilizada para casos puntuais e xustificables, se acude con
demasiada asiduidade. O certo foi que tal proposta pola transparencia
pouco durou, xa que remata pouco máis de dous anos despois, e a Lei de
ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e do seu sector público autonómico, a través da súa disposición
derradeira primeira, anula tales límites, elevándose ao dobre desas contías.
No último ano do que a Xunta de Galicia ofreceu datos (o de 2016), a
contratación adxudicada a través da figura do contrato menor, ascendeu
para o sector público autonómico a 123.903 contratos, por importe de
868.960.521 euros. De feito a través deste tipo de contratación, foron as
cantidades que máis se adxudicaron, superando mesmo aos procedementos
abertos e supoñendo case que o 50 % da contratación total realizada pola
Xunta de Galicia. Unha marxe demasiado ampla de discrecionalidade, sen
que medie ningún tipo de publicidade nin se prime a presentación de
múltiples ofertantes, cunha “contratación a dedo” excesiva.
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Pero é que ademais de constituír unha contía tremendamente elevada, non
se favorece o seu control e seguimento, xa que na plataforma de
contratación, da Xunta de Galicia, no seu apartado correspondente a
“contratos menores” non queda rexistrada a información básica dos ditos
contratos, senón que unicamente aparece un número reducido de días.

Pódese acceder a tal plataforma actualmente e comprobar, por exemplo,
que ningún dos contratos menores realizados durante o último exercicio do
2017
está
dispoñible
e
pode
ser
examinado
(https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentariae-estatistica/contratacion-publica/contratos-menores).
Non parece que tal xeito de actuar da Xunta de Galicia beneficie a
transparencia necesaria da contratación pública, contradicindo as
manifestación realizadas nesta materia polo executivo galego.

Por todo o anterior os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Que razóns xustifican que aos dous anos de establecer os límites para os
contratos menores se modificase tal postura?

2ª) Considera que deste xeito se cumpre co obxectivo de acadar unha maior
transparencia na contratación pública?

3ª) Non considera elevado o número de contratos menores e o seu importe?

4ª) Por que fai desaparecer os contratos menores do portal de transparencia
de xeito tan apresurado?
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5ª) Non considera que cun maior prazo de permanencia se facilitaría a
consulta e se acadaría unha maior transparencia na contratación pública?

6ª) Foi remitida información ao Parlamento de Galicia a través do Rexistro
de Contratos do Sector Público Autonómico?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/02/2018 17:57:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2018 17:58:11
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/02/2018 17:58:20
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/02/2018 17:59:27
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, María Antón Vilasánchez, Silvestre José Balseiros Guinarte,
Jaime Castiñeiras Broz, Guadalupe Murillo Solís, Aurelio Nuñez Centeno e Moisés
Rodríguez Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión da Corporación da RTVG.
A Lei de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia inclúe entre os seus
principios inspiradores, recollidos no artigo 4, a procura do desenvolvemento do nosos
sector audiovisual dende o punto de vista da mellora da súa contribución á economía
da comunidade autónoma.
Neste contexto e dado que esta Lei regula o ser, o funcionamento e os obxectivos que
rixen a Corporación de Radio Televisión de Galicia, esta dedica unha das súa principais
partidas de gasto á adquisición e ao financiamento de produtos audiovisuais con selo
galego.
En relación con este asunto, o os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan
as seguintes preguntas:

-Que proxectos audiovisuais que se están a desenvolver en Galicia contan co apoio
económico da Corporación da Radio Televisión de Galicia?

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 09/02/2018 11:44:30
Maria Antón Vilasánchez na data 09/02/2018 11:44:40
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Silvestre Balseiros Guinarte na data 09/02/2018 11:44:57
Jaime Castiñeira Broz na data 09/02/2018 11:45:09
María Guadalupe Murillo Solís na data 09/02/2018 11:45:18
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 09/02/2018 11:45:31
Moisés Rodríguez Pérez na data 09/02/2018 11:45:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

Anxeles Cuña Bóveda e Paula Vazquez Verao deputadas 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 da CRTVG.

O xoves 8 de febreiro, os informativos da TVG deron difusión á presentación de
emendas, por parte do PsdeG , á reforma da Lei de Saúde de Galicia, así como da
comparecencia do Presidente. Até aquí todo semella normal. O curioso é a
ausencia da rolda de prensa ofrecida o mesmo día por En Marea.

A televisión pública de Galicia debe informar da actualidade sen silenciar a
ninguén, e menos á principal forza política da oposición, non so por razóns de
ética senón porque así o recolle a Lei de medios de Galicia. É intolerable que se
tivera silenciado a rolda de prensa de En Marea, sendo a primeira forza da
oposición. Por desgraza ven sendo frecuente que a TVG de a sensación de que
informa segundo os intereses do Goberno do Partido Popular, tendo actitudes
moi pouco éticas co resto de forzas políticas, especialmente con En Marea. Unha
vez máis a CRTVG ao servizo do aparato de información do PPdG.

Por todo o exposto, dende o Grupo Parlamentario de En Marea formulamos a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión da CRTVG:

Cal é o motivo polo que non se informou nos telexornais dese día da rolda de
prensa do Grupo Parlamentario de En Marea?
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Santiago de Compostela, 12 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 12/02/2018 10:56:28

Paula Vázquez Verao na data 12/02/2018 10:56:38
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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, a prol da igualdade de oportunidades na CRTVG.

No Decreto 2/2015, publicado no DOG nº 32, de 17 de febreiro de 2016, capítulo
III, artigo 13, fálase do Fomento da Igualdade nos medios de comunicación. A
Xunta de Galicia, a través dos medios de comunicación de titularidade
autonómica e a través daqueles nos que participe ou subvencione, garantirá,
condicionando a efectividade desta subvención e sen vulnerar a liberdade de
expresión e información, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non
estereotipada das funcións das mulleres e homes na sociedade.
Malia os cambios normativos, os medios de comunicación seguen presentando
unha imaxe das mulleres altamente estereotipada. Defender que os contidos
mediáticos non maltraten, degraden ou presenten como inferiores ás mulleres e
que proxecten unha imaxe de mulleres e homes acorde coa realidade social,
debera ser un obxectivo prioritario do medio público de comunicación de Galicia
para un uso non sexista da Publicidade e da Comunicación na nosa Comunidade.
Consideramos necesario promover os dereitos da muller na vida cultural, socioeconómica e política como factor determinante para eliminar a desigualdade que
vén sufrindo a muller en todos os ámbitos. A marxinación que impide
desenvolver o potencial e dificulta a súa participación en funcións de dirección (o
“teito de cristal”); oportunidades restrinxidas na formación continua, o
desenvolvemento en relación ao traballo; as pésimas condicións de traballo
(como o traballo a tempo parcial, contractual, o carácter informal, etc.)
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Por todo o exposto as deputadas asinantes presentamos as seguintes preguntas
para a súa resposta oral na Comisión da CRTVG:
-En canto e como aumentou a visibilidade e a audibilidade das mulleres desde
que entrou en vigor o decreto?
-Avaliaron e/ou corrixiron esta visibilidade e audibilidade?
-Fixeron algunha campaña na CRTVG sobre a importancia e a necesidade da
participación social e política das mulleres?
-Está equilibrada a participación entre mulleres e homes nos órganos de
representación, xestión e consulta na CRTVG?
-Adoptaron, mediante autorregulación, códigos de boas prácticas tendentes a
transmitir o contido dos valores constitucionais sobre a igualdade entre homes e
mulleres?
-Empregan linguaxes ou imaxes non sexistas, especialmente no ámbito da
publicidade?
-Cantos programas están realizados por e para mulleres, onde se canalicen os
intereses reais das mulleres de xeito acaído?
Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018.
Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Vázquez Verao
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/02/2018 13:00:34

Paula Vázquez Verao na data 12/02/2018 13:00:41

83689

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións:
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela.
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727

