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ı 27297 (10/IIGA-000006)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información do IGAPE sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais vixentes a 31 de decembro de 2017
88005

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 27737 (10/CPC-000043)

Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do director xeral da CRTVG, por petición do G. P. de En Marea, do G. P. dos Socialistas de Galicia e
do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, para que informe sobre o presunto acoso realizado a una
actriz polo director dun programa
88012

1.4.3. Interpelacións

ı 27321 (10/INT-000882)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a política do Goberno galego en materia de impulso das vocacións e de redución da fenda
88013
de xénero nas áreas STEM, ou de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas

ı 27342 (10/INT-000883)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa captación de investimento exterior para Galicia
88016

ı 27363 (10/INT-000884)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co desenvolvemento do sistema público de servizos
88018
sociais

87986
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ı 27386 (10/INT-000885)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co xogo

ı 27407 (10/INT-000886)

88020

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa captación de investimento estranxeiro e o investimento realizado no exterior por empresas domiciliadas en Galicia
88023

ı 27408 (10/INT-000887)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Vázquez Verao, Paula
Sobre a política do Goberno galego en materia de sinistralidade laboral

ı 27427 (10/INT-000888)

88026

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de igualdade nos centros educativos de Galicia 88028

ı 27494 (10/INT-000889)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa descarga de bauxita nos portos galegos e o impacto do seu transporte por estrada
88031

ı 27507 (10/INT-000890)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Vázquez Verao, Paula
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación laboral das mulleres

88034

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 27190 (10/POP-003234)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das situacións denunciadas en
relación co Centro Penitenciario de Teixeiro no informe publicado polo Comité Europeo para a Pre88037
vención da Tortura

ı 27192 (10/POP-003235)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
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Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da demora rexistrada na recepción polo alumnado do material necesario para o desenvolvemento do
proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) no curso 2017-2018
88040

ı 27197 (10/POP-003236)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo para garantir unha oferta
de solo que permita reter o investimento industrial no concello de Melide
88043

ı 27207 (10/POP-003237)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa execución do programa Leader en cada un
dos 24 grupos de desenvolvemento rural
88045

ı 27218 (10/POP-003238)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Chantada
88047

ı 27223 (10/POP-003239)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Monforte de Lemos
88051

ı 27228 - 27298 (10/POP-003240)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Pantón
88055

ı 27233 (10/POP-003241)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
88060
de Santiago ao seu paso polo concello de Quiroga

ı 27238 (10/POP-003242)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello do Saviñao
88064
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ı 27243 (10/POP-003243)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do arranxo das deﬁciencias existentes na estrada
88068
AC-564

ı 27248 (10/POP-003244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para eliminar a Vespa velutina no medio
rural
88070

ı 27281 (10/POP-003245)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da eventual elección de Ourense como candidata para
formar parte da Rede de cidades creativas da literatura da Unesco
88072

ı 27284 (10/POP-003246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o investimento total levado a cabo pola Xunta de Galicia na rehabilitación da antiga casa reitoral de Pazos de Arenteiro, no concello de Boborás
88076

ı 27325 (10/POP-003247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
participación dos centros educativos nas iniciativas desenvoltas ata o momento en relación coas
vocacións nas áreas STEM, ou de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas
88078

ı 27328 (10/POP-003248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dende o inicio do curso 2017-2018, para o cumprimento do acordo parlamentario referido á
posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas
de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato destinada a todos os centros
docentes da comunidade autónoma
88081

ı 27334 (10/POP-003249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de zonas exentas de extracción
da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe de Galicia
88083
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ı 27357 (10/POP-003250)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da incorporación dalgún dos novos sistemas
tecnolóxicos de control da glicemia para os doentes do Sergas afectados pola diabetes mellitus 88085

ı 27364 (10/POP-003251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa cualiﬁcación global obtida por Galicia no informe elaborado pola Asociación de Directores e Xerentes de Servizos Sociais respecto do índice
de desenvolvemento deses servizos no ano 2017
88088

ı 27374 (10/POP-003252)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para corrixir as deﬁciencias detectadas na atención que se está a prestar en materia de cirurxía pediátrica en Ourense
88090

ı 27387 (10/POP-003253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o grao de inﬂuencia que pretende a Consellería de Sanidade na actualización da normativa
vixente sobre o xogo en Galicia
88093

ı 27394 (10/POP-003254)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a aplicación na actualidade pola Xunta de Galicia da doutrina emanada da Sentenza do Tribunal Constitucional 133/2017 aos expedientes de adopción en curso, con revisión da normativa
88095
aplicable no expediente (fundamento xurídico 8º da sentenza)

ı 27395 (10/POP-003255)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a entrada en funcionamento do novo ediﬁcio xudicial da Parda, en Pontevedra
88099

ı 27413 (10/POP-003256)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o uso das bases públicas da Xunta de Galicia polos helicópteros dunha empresa privada, tras
o remate do seu contrato, para labores de restauración das zonas afectadas polos incendios no
88101
Macizo Central ourensán

ı 27418 (10/POP-003257)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
87990
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Sobre as actuacións postas en marcha pola Xunta de Galicia para dotar de servizos de banda larga
ultrarrápida a aqueles autónomos ou empresas illadas localizadas no rural que se atopan en situación de desigualdade dixital fronte ás empresas das zonas máis urbanas
88104

ı 27419 (10/POP-003258)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia, xunto co Goberno central, para o despre88106
gamento de redes de acceso de nova xeración de moi alta velocidade

ı 27469 (10/POP-003259)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 4 de
88108
decembro de 2017 referido ás reivindicacións do persoal da Administración de xustiza

ı 27480 (10/POP-003260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da colaboración no ﬁnanciamento da rehabilitación como novo albergue de peregrinos de Pontevedra das tres vivendas da situadas na cabeceira
norte da ponte do Burgo, entre esta e a rúa Xoán Manuel Pintos, atendendo ás necesidades de uso
e suxestións da Asociación de Amigos do Camiño portugués
88111

ı 27486 (10/POP-003261)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Plan especial de control da Axencia Tributaria de Galicia

ı 27493 (10/POP-003262)

88113

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto da descarga de bauxita nos portos exteriores da
Coruña e Ferrol, en detrimento do uso para ese ﬁn do porto de San Cibrao
88114

ı 27523 (10/POP-003263)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo, proxecto ou iniciativa para asumir no seu momento a xestión das centrais hidráulicas con concesións caducadas ou próximas a caducar
88117

ı 27425 (10/POP-003264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto dos
resultados da aplicación, durante o curso 2016-2017, do I Plan de actuacións para a igualdade nos
centros educativos de Galicia para o período 2016-2020
88122
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ı 27556 (10/POP-003265)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da baixa da profesional que atende
o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Escairón, no concello do Saviñao
88124

ı 27564 (10/POP-003266)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a incidencia que está a ter nos dereitos das persoas físicas a obrigatoriedade da presentación
telemática das solicitudes e da documentación establecida na convocatoria de axudas para o ano
2018 destinadas a accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios
e desastres naturais, así como para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental
88127
dos ecosistemas forestais

ı 27566 (10/POP-003267)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do número de persoas en situación de dependencia que van estar atendidas no ano 2018
88130

ı 27571 (10/POP-003268)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego diante dos recortes que vén
padecendo o servizo de atención sanitaria do aeroporto da Lavacolla, de Santiago de Compostela
88131

ı 27589 (10/POP-003269)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para resolver a situación xerada na Asociación Autismo Ourense a consecuencia da falta de ﬁnanciamento
88134

ı 27591 (10/POP-003270)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 10 máis
Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto para a construción do
Gran Hospital de Montecelo, en Pontevedra
88138

ı 27601 (10/POP-003271)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 3 de outubro de 2017 referido á retirada das inscricións franquistas existentes nas fachadas
88140
das igrexas católicas e, en particular, a que hai na igrexa de Santiago en Cangas
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ı 27603 (10/POP-003272)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da consecución dos obxectivos ﬁxados na convocatoria de subvencións con destino aos concellos de Galicia para o ano 2017, dirixidas á creación e/ou
mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, coﬁnanciadas con fondos Feder, no marco do Programa de desenvolvemento
88143
rural de Galicia 2014-2020

ı 27609 (10/POP-003273)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non realizar unha convocatoria pública, con criterios obxectivos e concorrencia competitiva para todos os concellos galegos, destinada á adquisición de
tractores e apeiros co ﬁn de colaborar nos labores de roza e limpeza de maleza para evitar os incendios forestais
88145

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 27753 (10/PUP-000153)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da implantación de medidas eﬁcaces para contrarrestar todas as desigualdades denunciadas polas mulleres galegas nas manifestacións do 8 de
88147
marzo de 2018

ı 27773 (10/PUP-000154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación, antes da Semana Santa, do Plan
de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
88150

ı 27774 (10/PUP-000155)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a dotación dos medios humanos e materiais
suficientes ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
88153
Compostela

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

ı 27786 (10/POPX-000079)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia diante das reclamacións sociais contra a discri88155
minación das mulleres, as baixas pensións ou os recortes na Xustiza
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ı 27787 (10/POPX-000080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego de políticas públicas á altura do que merecen as persoas maiores
88156

ı 27789 (10/POPX-000081)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para atender as reclamacións da cidadanía galega, expresadas nas rúas durante as últimas semanas
88157

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Resolución da Presidencia, do 7 de marzo de 2018, do nomeamento para a provisión por promo-

ción interna dun posto de administrativo do Parlamento de Galicia

88004

87994
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.8. Información sobre préstamos e avais do Instituto Galego de Promoción Económica
Admisión a trámite e traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación
- 27297 (10/IIGA-000006)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información do IGAPE sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais vixentes a 31 de decembro de 2017

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Mesa da Comisión e
publicación
- 27737 (10/CPC-000043)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do director xeral da CRTVG, por petición do G. P. de En Marea, do G. P. dos Socialistas de Galicia e
do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, para que informe sobre o presunto acoso realizado a una
actriz polo director dun programa
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

1.4.3. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación
- 27321 (10/INT-000882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a política do Goberno galego en materia de impulso das vocacións e de redución da fenda
de xénero nas áreas STEM, ou de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas

87995
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- 27342 (10/INT-000883)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel

Sobre a política do Goberno galego en relación coa captación de investimento exterior para

Galicia

- 27363 (10/INT-000884)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación co desenvolvemento do sistema público de servizos
sociais

- 27386 (10/INT-000885)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e 2 máis

Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co xogo
- 27407 (10/INT-000886)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel

Sobre a política do Goberno galego en relación coa captación de investimento estranxeiro e o in-

vestimento realizado no exterior por empresas domiciliadas en Galicia
- 27408 (10/INT-000887)

Grupo Parlamentario de En Marea

Lago Peñas, José Manuel e Vázquez Verao, Paula

Sobre a política do Goberno galego en materia de sinistralidade laboral
- 27427 (10/INT-000888)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis

Sobre a política do Goberno galego en materia de igualdade nos centros educativos de Galicia

- 27494 (10/INT-000889)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa descarga de bauxita nos portos galegos e o im-

pacto do seu transporte por estrada
- 27507 (10/INT-000890)

Grupo Parlamentario de En Marea

Lago Peñas, José Manuel e Vázquez Verao, Paula

Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación laboral das mulleres

87996
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 27190 (10/POP-003234)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das situacións denunciadas en
relación co Centro Penitenciario de Teixeiro no informe publicado polo Comité Europeo para a Prevención da Tortura
- 27192 (10/POP-003235)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da demora rexistrada na recepción polo alumnado do material necesario para o desenvolvemento do
proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) no curso 2017-2018
- 27197 (10/POP-003236)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo para garantir unha oferta
de solo que permita reter o investimento industrial no concello de Melide
- 27207 (10/POP-003237)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa execución do programa Leader en cada un
dos 24 grupos de desenvolvemento rural
- 27218 (10/POP-003238)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Chantada
- 27223 (10/POP-003239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Monforte de Lemos
- 27228 - 27298 (10/POP-003240)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Pantón
A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 27298.
- 27233 (10/POP-003241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello de Quiroga
- 27238 (10/POP-003242)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias detectadas no Camiño
de Santiago ao seu paso polo concello do Saviñao
- 27243 (10/POP-003243)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do arranxo das deﬁciencias existentes na estrada
AC-564
- 27248 (10/POP-003244)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para eliminar a Vespa velutina no medio rural
- 27281 (10/POP-003245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da eventual elección de Ourense como candidata para
formar parte da Rede de cidades creativas da literatura da Unesco
- 27284 (10/POP-003246)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o investimento total levado a cabo pola Xunta de Galicia na rehabilitación da antiga casa reitoral de Pazos de Arenteiro, no concello de Boborás
- 27325 (10/POP-003247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
participación dos centros educativos nas iniciativas desenvoltas ata o momento en relación coas
vocacións nas áreas STEM, ou de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas
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- 27328 (10/POP-003248)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dende o inicio do curso 2017-2018, para o cumprimento do acordo parlamentario referido á
posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas
de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato destinada a todos os centros
docentes da comunidade autónoma
- 27334 (10/POP-003249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de zonas exentas de extracción
da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe de Galicia
- 27357 (10/POP-003250)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da incorporación dalgún dos novos sistemas
tecnolóxicos de control da glicemia para os doentes do Sergas afectados pola diabetes mellitus
- 27364 (10/POP-003251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa cualiﬁcación global obtida por Galicia no informe elaborado pola Asociación de Directores e Xerentes de Servizos Sociais respecto do índice
de desenvolvemento deses servizos no ano 2017
- 27374 (10/POP-003252)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para corrixir as deﬁciencias detectadas na atención que se está a prestar en materia de cirurxía pediátrica en Ourense
- 27387 (10/POP-003253)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o grao de inﬂuencia que pretende a Consellería de Sanidade na actualización da normativa
vixente sobre o xogo en Galicia
- 27394 (10/POP-003254)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a aplicación na actualidade pola Xunta de Galicia da doutrina emanada da Sentenza do Tribunal Constitucional 133/2017 aos expedientes de adopción en curso, con revisión da normativa
aplicable no expediente (fundamento xurídico 8º da sentenza)
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- 27395 (10/POP-003255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a entrada en funcionamento do novo ediﬁcio xudicial da Parda, en Pontevedra
- 27413 (10/POP-003256)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o uso das bases públicas da Xunta de Galicia polos helicópteros dunha empresa privada, tras
o remate do seu contrato, para labores de restauración das zonas afectadas polos incendios no
Macizo Central ourensán
- 27418 (10/POP-003257)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións postas en marcha pola Xunta de Galicia para dotar de servizos de banda larga
ultrarrápida a aqueles autónomos ou empresas illadas localizadas no rural que se atopan en situación de desigualdade dixital fronte ás empresas das zonas máis urbanas
- 27419 (10/POP-003258)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia, xunto co Goberno central, para o despregamento de redes de acceso de nova xeración de moi alta velocidade
- 27469 (10/POP-003259)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 4 de
decembro de 2017 referido ás reivindicacións do persoal da Administración de xustiza
- 27480 (10/POP-003260)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da colaboración no ﬁnanciamento da rehabilitación como novo albergue de peregrinos de Pontevedra das tres vivendas da situadas na cabeceira
norte da ponte do Burgo, entre esta e a rúa Xoán Manuel Pintos, atendendo ás necesidades de uso
e suxestións da Asociación de Amigos do Camiño portugués
- 27486 (10/POP-003261)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Plan especial de control da Axencia Tributaria de Galicia
- 27493 (10/POP-003262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
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Sobre a información do Goberno galego respecto da descarga de bauxita nos portos exteriores da
Coruña e Ferrol, en detrimento do uso para ese ﬁn do porto de San Cibrao
- 27523 (10/POP-003263)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo, proxecto ou iniciativa para asumir no seu
momento a xestión das centrais hidráulicas con concesións caducadas ou próximas a caducar
- 27425 (10/POP-003264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto dos
resultados da aplicación, durante o curso 2016-2017, do I Plan de actuacións para a igualdade nos
centros educativos de Galicia para o período 2016-2020
- 27556 (10/POP-003265)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da baixa da profesional que atende
o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Escairón, no concello do Saviñao
- 27564 (10/POP-003266)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a incidencia que está a ter nos dereitos das persoas físicas a obrigatoriedade da presentación
telemática das solicitudes e da documentación establecida na convocatoria de axudas para o ano
2018 destinadas a accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios
e desastres naturais, así como para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental
dos ecosistemas forestais
- 27566 (10/POP-003267)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do número de persoas en situación de dependencia que van estar atendidas no ano 2018
- 27571 (10/POP-003268)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego diante dos recortes que vén
padecendo o servizo de atención sanitaria do aeroporto da Lavacolla, de Santiago de Compostela
- 27589 (10/POP-003269)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para resolver a situación xerada na Asociación Autismo Ourense a consecuencia da falta de ﬁnanciamento
- 27591 (10/POP-003270)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 10 máis
Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto para a construción do
Gran Hospital de Montecelo, en Pontevedra
- 27601 (10/POP-003271)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 3 de outubro de 2017 referido á retirada das inscricións franquistas existentes nas fachadas
das igrexas católicas e, en particular, a que hai na igrexa de Santiago en Cangas
- 27603 (10/POP-003272)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da consecución dos obxectivos ﬁxados na convocatoria de subvencións con destino aos concellos de Galicia para o ano 2017, dirixidas á creación e/ou
mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, coﬁnanciadas con fondos Feder, no marco do Programa de desenvolvemento
rural de Galicia 2014-2020
- 27609 (10/POP-003273)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non realizar unha convocatoria pública, con criterios obxectivos e concorrencia competitiva para todos os concellos galegos, destinada á adquisición de
tractores e apeiros co ﬁn de colaborar nos labores de roza e limpeza de maleza para evitar os incendios forestais

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 27753 (10/PUP-000153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da implantación de medidas eﬁcaces para contrarrestar todas as desigualdades denunciadas polas mulleres galegas nas manifestacións do 8 de
marzo de 2018
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- 27773 (10/PUP-000154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación, antes da Semana Santa, do Plan
de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

- 27774 (10/PUP-000155)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a dotación dos medios humanos e materiais

suficientes ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de

Compostela

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia
Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 27786 (10/POPX-000079)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia diante das reclamacións sociais contra a discriminación das mulleres, as baixas pensións ou os recortes na Xustiza

- 27787 (10/POPX-000080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a dispoñibilidade polo Goberno galego de políticas públicas á altura do que merecen as persoas maiores

- 27789 (10/POPX-000081)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para atender as reclamacións da cidadanía galega, expresadas nas rúas durante as últimas semanas
Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso

Vicepresidente 1º
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Resolución da Presidencia, do 7 de marzo de 2018, do nomeamento para a provisión por
promoción interna dun posto de administrativo do Parlamento de Galicia
No uso das facultades que me conﬁre o Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia, o Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia e as bases da convocatoria para
a provisión por promoción interna dun posto de administrativo do Parlamento de Galicia,
RESOLVO:
Nomear o funcionario do Parlamento de Galicia Manuel Fernández Andrade, co DNI nº 76507419-N,
titular do posto de administrativo.
Contra esta resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a Presidencia do Parlamento de Galicia no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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En cumprimento do establecido no artigo 11 do Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se
regula a concesión de préstamos polo IGAPE, e no artigo 13 do Decreto 284/1994, do 15
de setembro, de regulación de avais do IGAPE, achégolle a información sobre a situación
das operacións de crédito e préstamo e, a información sobre os avais vixentes a 31 de
decembro de 2017.
Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2018

A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamtarias
4

:i!.j

Blanca García-Señoráns Álvarez
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1N14.2002.1.7

DYGRA FILMS, S.L.

26/11/2003

467.931,73

AFO21.2003.1.4

KIRIKO NATURA, S.A.

26/11/2003

16.890,56

AFO21.2003.1.6

EDICIONES DEL VIENTO, S.L.

26/11/2003

4.670,00

1N14.2002.1.15

FILMAX ANIMATION, S.L.

27/05/2004

729.557,06

AFD21.2003.1.11

INTEMAGA, S.L.

29/07/2004

20.527,64

AFO2S.2005.1.2

SISTEMAS EXITT, S.L.

06/09/2004

660.000,00

AFO2Î.2003.1.14

WENGE FINISTERRAE, S.L.U.

23/12/2004

94.895,97

AFO21.2003.1.18

ENCENA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

28/03/2005

91.000,00

IN14.2002.1.18

IGNACIO BENEDETI CINEMA, S.L.

26/05/2005

450.000,00

1N14.2002.1.19

FILMAX ANIMATION, S.L.

26/05/2005

372.453,68

AFOZ1.2003.1.16

CREAREA PRODUCCIONES, S.L.

26/05/2005

38.000,00

IN14.2002.1.21

DYGRA FILMS, S.L.

27/04/2006

206.820,55

AFO21,2003.1.28

LUCENSE DE BARNIZADOS Y ACABADOS, S.L.

27/07/2006

330.000,00

P.F026.2005.1.2

CENBIMO, S.L.

29/03/2007

245.456,00

N14.2002.1.24

DEBOURA DESEÑOS ANIMADOS, S.L.N.E.

01/06/2007

500.000,00

G142.2007.1.1

CALIZAS MARINAS, SA.

26/12/2007

410.000,00

G142.2007.1.10

MUEBLES HERMIDA 1 ,S.A.

30/05/2008

4.687.738,00

G142.2007.1.12

T-SOLAR GLOBAL, SA.

30/05/2008

3.000.000,00

1G142.2007.1.13

INDUSTRIAS PESADAS DE GALICIA, S.L

30/05/2008

3.000.000,00

IG142.2007.1.9

VIMBIO FILMES, SLU

16/06/2008

441.419,06

'G142.2007.1.6

SOC. COOP. G. ORETA XIDA

16/06/2008

209.767,28

1G142.2007.1.4

INNAVES, S.A.

16/06/2008

198.784,00

IG142.2007.1.18

ECOCELTA GALICIA, S.L.N.E.

27/06/2008

346.874,00

IG142.2007.1.20

GRANITOS DE ATIOS, S.A.

23/09/2008

189.235,44

1G142.2007.1.3

CENTRO DE PRODUCCIÓN VICAR,,SL

06/11/2008

142.728,00

1G142.2007.1.15

APLICACIONES METALURGICAS GOMEZ, S.L.

07/11/2008

944.300,57

1G142.2007.1.19

FORJAS DE SANTIAGO, S.L.

07/11/2008

400.000,00

1G142.2007.1.7

MODESTO CARRODEGUAS, S.L

07/11/2008

358.286,00

IG142.2007.1.34

FILMAX ANIMATION, S.L.

28/11/2008

1.984.063,28

1G142.2007.1.26

GRAFICAS DEL NOROESTE, S.A.

10/12/2008

575.000,00

G142.2007.1.33

SEMCOR 3000, S.L.

12/02/2009

363.637,00

G142.2007.1.40

ACEBRÓN CALDERERÍA, S.L.

03/04/2009

348.530,32

G142.2007.1.46

ARTEFACTO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.N.E.

21/04/2009

400.000,00

G142.2007.1.39

OCV, S.L.

21/04/2009

160.382,64

G142.2007.1.47

ONIX VIGO, S.L.

02/06/2009

7.742.000,00

G142.2009.1.12

ABCR LABORATORIOS, S.L.

02/06/2009

4.336.286,19

G142.2007. .50

PAQUITO,S.L

02/06/2009

3.184.252,22

G142.2007. .56

REAL CONSERVERA ESPAÑOLA, S.L.

02/06/2009

2.976.257,30
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G142.2007. .43

MAIMBAR XXI, S.L

15/07/2009

800.000,00

-

1G142.2009.1.4

RODAINDUSTRIA IBERICA, SA.

15/07/2009

436.761,51

-

1G142.2009.1.18

DAYFER, S.L.

28/07/2009

1.400.000,00

-

IG142.2009.1.24

CONSTRUCCIONES TECNICAS DE RADIOTERAPIA, S.L.

28/07/2009

723.668,00

-

1G142.2009.1.27

CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, S.A.

28/07/2009

250.000,00

IG142.2009.1.11

GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020, S.L.

28/07/2009

205.885,00

IG142.2009.1.28

SOC. COOP. G. ORETAXIDA

28/07/2009

157.162,00

1G142.2009.1.64

ALVAHER 98, S.L.

20/10/2009

3.312.000,00

1G142.2009.1.59

DYGRA FILMS, S.L.

20/10/2009

3.100.000,00

-

IG142.2009.1.20

CANTERAS DE VILANOVA, S.L.

20/10/2009

1.000.000,00

-

1G142.2007.1.57

GREYMUCESA, S.L.

20/10/2009

375.000,00

-

1G142.2007.1.55

ATESVI, S.L.

23/12/2009

688.808,46

-

IG142.2D09.1.54

PUERTO VIEIRA, S.L.U.

27/01/2010

1.672.070,90

-

IG142.2009.1.15

TANEMEX, S.L.

27/01/2010

853.920,33

-

IG142.2009.1.85

LUIS RODRIGUEZ AMADO, SA.

27/01/2010

350.000,00

IG142.2009.1.86

COMPOST GALICIA, S.A.

27/01/2010

253.067,37
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IG142.2009.1,36

CARRIS HOTELES, S.L

01/03/2010

2.500.000,00

IG142.2009.1.72

BLUEMOBILITY SYSTEMS, S.L.

20/04/2010

500.000,00

-

IG142.2009.1.50

CALDERERIA Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.L

20/04/2010

92.106,00

16142.2009.1.104

TOURS RIAS BAIXAS, S.L.

01/06/2010

541.407,29

IG142.2009,1.83

MATERIALES CERAMICOS, S.L.

29/06/2010

4.000.000,00

IG142.2009.1.84

MIFIBRA, S.L.

29/06/2010

1.200.000,00

IG142.2009.1.8

POUSADA O ALMACEN, S.L

29/06/2010

280.862,0V

IG142.2009.1.45

SENANDE, S.L.

29/06/2010

47.276,00

16142.2009.1.74

ABEIRO GOLD, S.L

05/08/2010

4.700.000,00

IG142.2009.1.51

GALICIAN MARINE AQUACULTURE, S.L.

05/08/2010

2.000.000,00

GRANJA CAMPOMAYOR,S.L.

05/08/2010

1.187.635,00

6142.2009.1.121

•
=
=

-

IG142.2009.1.62

RECOGE GALICIA DE GESTION, S.L.

05/08/2010

964.827,05

IG142.2009.1.68

BIOMASA FORESTAL S.L.

05/08/2010

409.098,00

16142.2009.1.67

COMERCIAL XOIVAN, S.L.

05/08/2010

306.000,00

IG142,2009.1.125

COCEDERO BARRAÑAMAR,S.L

05/08/2010

183.409,00

IG14Z.2009.1.141

ALONARTI ENVASES, S.A.

15/11/2010

1.047.620,00

IG142.2009.1.87

NOSOPLAS, S.LU.

15/11/2010

215.190,00

IG142.2009.1.92

EXCAVACIONES ROBERTO, S.L.

15/11/2010

179.069,94

IG142.2009.i.145

LABORATORIOS ASOCIADOS NUPEL, S.L.

30/12/2010

2.956.919,00

IG14Z.2009.1.139

PLASTICOS Y DESARROLLOS,S.A.

30/12/2010

599.949,00

16142.2009.1.110

HIDROSCIVIL, S.L

10/02/2011

241.411,85

16142.2009.1.101

REINTEGRA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

10/02/2011

218.343,16

6142.2009.1.113

CLUB DE CAMPO LAS BRIDAS, S.L

10/02/2011

126.958,56

6142.2009.1.112

SOLUCIONES POLIGRAFICAS, S.L.

01/04/2011

6.000.000,00

G142.2009.1.182

CODEOR, S.L

01/04/2011

963.536,00

6142.2009.1.133

PORTO PANADEROS, S.L.

12/05/2011

186.230,33

-

-

-

-

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16142.2009.1.148

SEVEN STARS SPAIN, S.L.(CONSERVAS Y CONGELADOS IGLESIASMAR, SL)

12/05/2011

145.459,00

16142.2009.1.152

LIMPIEZAS SAN FROILÁN, S.L

12/05/2011

136.032,16

1G142.2011.1.12

ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA, S.L

30/06/2011

2.544.022,00

16142.2009.1.155

NOVO CAMPO PLANTENES, S.L.

30/06/2011

136.371,00

IG142.2009.1.172

MADERBAR, S.L.

30/06/2011

40.000,00

1G205.2014.1.8

SANCUS ALEACIONES, S.L.

06/11/2014

107.491,65

16205.2014.1.3

ESTAMPACIONES TÉCNICAS DE GALICIA, 5. L

06/11/2014

67.388,32

IG205.2014.1.6

PEKEXOGO ANIMACION E OCIO, SL

18/12/2014

154.850,42

IG2O5.2014.1.15

V3 DENTAL VILANOVA, S.L.

18/12/2014

108.778,28

IG205.2014.1.11

GRAFICAS LASA, S.L.

05/03/2015

439.582,85

IG205.2O14.1.24

VOXQUIMIA, S.L

05/03/2015

223.673,71

16205.2014.1.30

GLOBAL GEOSYSTEMS, S.L.

05/03/2015

158.439,36

IG205.2014.1.20

XIGOMIVISA, S.L.U.

05/03/2015

141.833,78

IG205.2014.1.18

OBRADOR TRADICIONAL, S.L.

05/03/2015

49.302,60

IG205.2O14.1.32

INTAF PROMECAN, S.LU.

10/04/2015

606.466,33

IG205.2014.1.34

EVOLVENTIA, S.L.

10/04/2015

395.651,11

FRIOFER,S.A.L

10/04/2015

122.644,68

16205.2014.1.40

GARRIGA E HIJOS, S.L.

28/OS/2015

648.176,93

1G205.2O14.1.43

MADERAS DEL NOROESTE,S.A.

28/05/2015

613.567,72

16205.2014.1.14

HERMANOS GARCIA ROCHA, S.L.

28/05/2015

291.985,82

16205.2014.1.39

MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L.

28/05/2015

157.146,22

1G205.2014.1.46

SANCUS ALEACIONES, S.L.

28/05/2015

93.779,27

IG205.2014.1.26

CONFORTEC CENTRO DE FORMACION SL

28/05/2015

73.149,04

IG205.2014.1.56

INTERNACO, S.A.

30/06/2015

429.452,21

IG205.2014.1.75

HIDROFERSA FÁBRICA DE CHAVFN, S.L.

30/06/2015

378.495,16

1G205.2014.1.44

JARDANAY, S.L.

30/O6/201S

205.876,59

IG205.2014.1.62

JORMICAR 2015, S.LU.

30/06/2015

135.057,48

16205.2014.1.42

AGUAS DO PARAÑO, S.L.

30/06/2015

96.296,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6205.2014.1.29
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79.754,59

1G205.2014.1.80

VACAS GONZÁLEZ, EMMA
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L.

30/06/2015
24/09/2015

568.982,84

1G205.2014.1.71

PALETS JOAQIJIN 2013, S.L

24/09/

473,114,26

1G205.2014.1.78

MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.

24/09/

445.022,50

1G205.2O14.1.128

ANIBAL METALMECANICA GALLEGA, S.L.

16/12/

654.813,44

1G205.2014.1.73

MATERIALES DE CONSTRUCCION J.A. MARTINEZ, S.L.

16/12/

475.211,93

G142.2015.1.3
G205.2014.1.48

CONFECCIONES GUERRAL SA
12C INSPECCIONES, S.L.

16/12/
16/12/

279.768,84
103.120,98

1G205.2014.1.87
1G205.2014.1.132

CLICTIC, S.L
MANUEL GARCIA FANTINI, S.L.U.

16/12/
01/02/

74.770,72

IG205.2014.1.84
.2014.1.74
.2014.1.66
.2014.1.99
.2014.1.123
.2014.1.85
.2014.1.90
2014.1.94
2015.1.10
G
G
.2014.1.138
.2014.1.120
2 .2014.1.100
2 .2014.1.143
.2014.1.126
.2014.1.166
.2014.1.137
1G205.2014.1.162
1G205.2014.1.119
IG205.2014.1.148
1G205.2014.1.105
$G205.2014.1.149
1G205.2014.1.141
IG205.2014.1.155
1G205.2014.1.142

PLANEAMIENTO Y GESTIONJ DE ENERGIAS RENOVABLES, S.L.
A PONTE PASAXE, SAL
CENTRO MAXILODENTAL VIGO, S.L.
SUAREZAGRASAR, PILAR
GABADI, S.L.
KAUMAN, S.A.
NICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A.
PILI CARRERA,SA
GREENALIA WOODCHIPS, S.L.
GARCIA GONZALEZ, ANTIA
SENIN REY, MARIA DEL CARMEN
NORFRIO GRUPAJE INTERNACIONAL, S.L.
NVERSIONES VIGO REAL, S.L.
POREXGAL, S.L.
ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE, S.L.
GENERACION PADEL,S.L.
ELENA CASTEDO, S.L
SOGADER, S.L
APARTAMENTOS FANDIN, C.B.
GRUPO TECNOLOGICO ARBINOVA, S.L.U.
NSTITUTO DENTAL Y POSTURAL GARLA, S.L.P.
CARNICERIA Y CHARCUTERIA MARTIN, SL
DINAK, S.A.
TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A.

01/02/
01/02/
01/02/
01/02/
02/03/
02/03/
02/03/
02/03/
02/03/
02/03/
02/03/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
07/04/
28/04/201
28/04/

321.175.72
230.454.
135.280
45.734.
567.909.
309.058.
183.078.
132.775.
121.630. 7
103.635.7
67.044.
475.104.
444.287.
180.983.
169.013.
142.531.
142.531,
139.300,
66.514,6
62.257,
56.219,
54.865,
1.568.215,
1.049.720,4

!G205.2014.1.160
1G205.2014.1.168
1G205.2014.1.156
1G205.2014.1.189
1G205.2014.1.195
1G205.2014.1.192
1G205.2014.1.217
1G205.2014.1.176
1G205.2014.1.183
1G205.2014.1.211
IG205.2014.1.186
IG205.2014.1.179
.2014.1.193
.2014.1.198
.2014.1.173
.2014.1.204
.2014.1.213
.2014.1.185
G
2014.1.174
.2014.1.172
.2014.1.194
.2014.1.227
.2014.1.175
.2014.1.196
142.2015.1.16
142.2015.1.27
142.2015.1.23

OUTROS ADAXES, S.L
EMETEL SISTEMAS, S.L.
PANADERIA CARNOEDO, S.L.
SOMOZAS VALORIZACIÓN DE LODOS - BIOGAS, S.L.
NAVIERA ILLA DE ONS SL
VINIGALICIA, S.L.
GERCA ACERO Y METAL, S.L.
GARCÍA REBOREDO HERMANOS, S.L.
LAG ESTEBAN PARRA, S.L.
CAOLINES CERAMICOS, S.L.
GALICTIO, S.A.
XEFE DA BIRRA, S.L.
CANGAS DENTAL, S.L.
CONSTRUCCIONES METALICAS LUSOMAR, S.L.
CADAVID DURAN, S.L.
AUTOCARES COTA,S.L.
TURBINAS Y COMPRESORES JETSXOEL
ÁGATA TECHNOLOGY, S.L.
TUREMA GASTRO, S.L.
GESPROEUME, S.L.
TABERNA DO PEPIÑO, SL
PRECOALVI, S.L.
CLÍNICA INFANS, S.L.P.
CELTCLINIC,S .L.
MUEBLES HERMIDA 1 ,S.A.
ACTIVIDADES EMPRESARIALES,S.A.
VINIGALICIA, S.L.

28/04/
28/04/
28/04/
01/06/ 1
01/06/ 0
01/06/ 0 6
01/06/ 0
01/06/ 0
01/06/20
01/06/20
01/06/2
01/06/
01/06/2
01/06/
01/06/
01/06/
01/06/
01/06/2
01/06/2
01/06/201
01/06/201
01/06/201
01/06/2016
01/06/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016

190.772,
138.424,
65.199,
1.060.074,77
907.949,31
605.131,47
595.129,26
475.103,17
475.103,17
324.521,07
317.368,77

1G205.2014.1.58

Página 3 de 4

88008

462.745,73

171.009,14
161.620,58
154.784,06
126,457,
118.284,
114.024,
98.029,
77.000,
70.372,
69.431,7
59.151,
54.617,9
45.245,2
500.000,00
500.000,00
360.000,00

-
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42.2015.1.13
42.2015.1.32
42.2015.1.28
4.2016.1.64
4.2016.1.21
4.2016.1.19
.2016.1.3
.2016.1.7
.2016.1.56
.2016.1.41
4.2016.1.33
4.2016.1.15
4. 2016.1.38
.2016.1.68
234.2016.1.40
234.2016.1.16
142.2015.1.37
142.2015.1.43
142.2015.1.51
142.2015.1.64
142.2015.1.66
142.2015.1.59
142.2015.1.54
142.2015.1.57
142.2015.1.36
142.2015.1.67
G142.2015.1.69
G142.2015.1.76
244.2017.1.1
246.2017.1.2

31/12/2017

UTiri
ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L
ORBE, S.A.
TORCULO COMUNICACION GRAFICA, SA.
CASAS CUBE, S.L.U.
6OMBEOS Y TRANSPORTES CARRAL, S.L.
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS,S.A.
TALLERES MECANICOS GALICIA S.L.
E LIRES, S.L.
OP CRESPO, CARLOS
STR NOSTRA, S.L.
0 SOLO MADERA DR, SL
AMO PRODALT, S.L.
YCAR GALICIA, S.L.
T
IN INJECTION, S.L
ORACIÓN LABER, LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L.
ANDEZ VALLEJO, FRANCISCO JESUS
C O MECÁNICA, S.L.
GAL, S.L
GAL QUÍMICOS, S.L.
LAC, S.L.
C
AL Y COUTO SL

22/11/201
22/11/201
22/11/201
31/01/2017
31/01/2017
28/03/201
28/03/
27/04/2017

C LAOS ALIMAR, S.L.
U TRIAS LOSAL,S.L.
L A AUTO ESTAMPACION, S.A.
., SA.
IERIA Y PANADERIA MOURE, S.L
OSE LUIS DOCAMPO, S.L.
P111 CARRERA, S.L
HIDROFERSA FÁBRICA DE CHAVIN, S.L
TORUS SOFTWARE SOLLITIONS, S.L

27/04/2017
27/04/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
29/06/2017
02/08/2017
27/12/2017
27/12/2017

(*) Préstamos concedidos pendentes de formalizar e/ou dispoñer.
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27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
11/11/201
11/11/201
11111/201
11/11/201
11/11/201
11/11/201
11/11/201
11/11/201
22/11/201
22/11/201

499.982,84
425.000,00
300.000,00
700.000,00
500.000,00
440.329,00
165.150,
140.355
117.042,
103.907
71.256,
1.820.000,
508.596,
139.851 2
111.971,
51.052. 2
300.000.
200.000.
158.614,

•
-

=

-

-

=
-

-

______________

370.000,00
295.000,00

-

(*)

______________

1.196.675,00
348.313,00
______________

75.000,00
425.000,00

-

(9
-

______________
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AVAIS CONCEDIDOS E RISCOS VIXENTES
Expediente
AV/0196

Razón social
VIRIATO,S.A.

Data concesión
29/10/2004

Aval concedido
3.012.247,00

Risco vivo actual
347.325,55

AV/0200

RECREATIVOS PRESAS, 5. L.

23/12/2004

857.038,99

100.372,53

AV/O 217

NAVIERA DE GALICIA, S.A.

26/05/2005

2.327.500,00

1.048.564,64

AV/0230

VOLVORETA, S.A.

02/03/2006

430.000,00

147.394,18

AV/0234

S.A.EDUARDO VIEIRA

27/07/2006

4.200.000,00

2.636.980,32

AV/0242

NAVIERA F. TAPIAS GALICIA, SL

28/12/2006

3.325.000,00

891.336,87

AV/0262

SEGURIDAD GALLEGA NOSATERRA, S.A.

30/11/2007

910.000,00

720.570,25

AV/0265

GRUPO TAMEGA, S.L

08/02/2008

2.240.000,00

1.799.737,15

AV/0283

ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L.

28/07/2008

3.150.000,00

3.008.674,27

AV/0277

MATERIALES CERAMICOS, S.L.

28/07/2008

1.750.000,00

1.312.500,00

AV/03 11

GRAFICAS DEL NOROESTE, S.A.

28/11/2008

700.000,00

465.431,24

AV/0310

CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, S.A.

28/11/2008

700.000,00

572.663,39

AV/0320-3

GENEROS DE PUNTO MONTOTO, 5. A.

19/12/2008

600.000,00

563.368,79

AV/0313

INDUSTRIAS PIZARRERAS GARCIA AGUADO, S.L

19/12/2008

1.470.000,00

1.260.000,00

AV/0329

PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE,SA

02/02/2009

2.450.000,00

1.724.050,15

AV/0333

INDUSTRIAS PESADAS DE GALICIA, S.L

02/02/2009

2.000.000,00

528.049,00

AV/0335-2

PUERTO DE CELEIRO,SA

02/02/2009

2.400.000,00

1.887.279,47

AV/0335-3

PUERTO DE CELEIRO,SA

02/02/2009

3.600.000,00

2.430.000,00

AV/0327

MADERAS IGLESIAS, S.A.

02/02/2009

5.200.000,00

2.094.034,33

AV/0350

XUNTOIRA MOBILIARIO DE COCIÑA, S.L.

23/02/2009

563.062,50

546.886,35

AV/0328

CUIÑA, S.A.

23/02/2009

1.512.000,00

1.446.089,66

AV/0323

FOMENTO DE ARIDOS Y OBRAS, S.L.

23/02/2009

3.080.000,00

3.080.000,00

AV/0339

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.

23/02/2009

2.394.000,00

1.470.000,00

AV/0353

GRUPO COPO DE INVERSIONES, S.A.

23/02/2009

10.860.000,00

6.933.000,00

AV/0359-1

ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L.

23/03/2009

7.061.300,00

5.322.099,36

AV/0359-2

ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L.

23/03/2009

4.438.700,00

4.400.789,21

AV/0357-6

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE,

23/03/2009

1.250.000,00

1.2S0.000,00

AV/0357-7

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE,

23/03/2009

600.000,00

168.262,50

AV/0357-8

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE,

23/03/2009

1.221.500,00

1.221.500,00

AV/0378

MECANIZADOS RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.L.

02/06/2009

3.000.000,02

2.142.297,34

AV/0341

LUMAR NATURAL SEAFOOD. S.A

02/06/2009

1.750.000,00

1.232.927,81

AV/0385

PORTICO,S.A.

15/07/2009

5.000.000,00

4.639.932,31

AV/0367

EMBUTIDOS CASTRO BELLO, S.L.

15/07/2009

560.000,00

560.000,00

AV/0381

CONSERVAS SELECTAS MAR DE CaUSO, S.A.

20/10/2009

2.775.000,00

204.415,43

AV/0374-1

SUMTEC, S.L.

16/11/2009

1.250.000,00

1.250.000,00

AV/0377

BODEAL, S.L.

16/11/2009

780.000,00

771.431,86

AV/0394-2

BRAURON, S.L.

16/11/2009

301.938,27

293.454,93

AV/0511

COMERCIAL ANDURIÑA, S.A.

19/04/2010

360.000,00

360.000,00

AV/0439

JULIO Y LUIS CARRAL, S.L.

20/04/2010

200.000,00

182.169,67

AV/0597

DYGRA FILMS, S.L.

20/04/2010

1.500.000,00

1.445.716,92

AV/0601-2

AGRICOLA TOMIÑESA, S.L.

20/04/2010

584.500,00

578.507,83

AV/0600

AGRICOLATOMIÑESA, S.L.

20/04/2010

875.000,00

673.936,37

AV/0573

ASESORÍA TÉCNICO SANITARIA ATESA, S.L.

12/05/2010

120.000,00

120.000,00

AV/0608-2

ALIMENTOS LACTEOS, S.A.

01/06/2010

320.000,00

320.000,00

AV/0608-5

ALIMENTOS LACTEOS, S.A.

01/06/2010

320.000,00

252.008,35
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31/12/2017
AVAIS CONCEDIDOS E RISCOS VIXENTES
Expediente
AV/0607-8

Razón social
SAN MARTIN,S.A.

Data concesión
01/06/2010

Aval concedido
157.500,00

Risco vivo actual
157.500,00

AV/0607-7

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

200.400,00

200.400,00

AV/0607-6

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

150.000,00

148.500,00

AV/0607-5

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

390.000,00

92.828,94

AV/0608-3

ALIMENTOS LÁCTEOS, S.A.

01/06/2010

320.000,00

286.004,17

AV/0608-1

ALIMENTOS LÁCTEOS, S.A.

01/06/2010

320.000,00

308.716,45

AV/0612

DYGRA FILMS, S.L.

01/06/2010

2.450.000,00

2.328.209,72

AV/0607-4

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

600.000,00

419.997,35

AV/0607-3

SAN MARTIN,S.A.

01/06/ 2010

240.000,00

118.432,25

AV/0607-2

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

180.000,00

180.000,00

AV/0607-1

SAN MARTIN,S.A.

01/06/2010

180.000,00

168.111,41

AV/0621

FISTERRA T.I.G., S.L.

28/06/2010

600.000,00

567.229,38

AV/0642

FORMOSO ESTRUCTURAS METALICAS, S.L

27/07/2010

600.000,00

143.355,78

AV/0598

VIDRIO ORENSE,S.L.

28/09/2010

420.000,00

420.000,00

AV/0693

CARMOBLE,S.A.

15/11/2010

600.000,00

600.000,00

AV/0687-1

PAQU ITO,S. L.

02/12/2010

1.446.479,78

1.332.697,56

AV/0687-5

PAQUITO,S.L.

02/12/2010

875.691,00

806.807,87

AV/0687-9

PAQU ITO,S. L.

02/12/2010

211.087,62

194.483,16

AV/0687-10

PAQUITO,S.L.

02/12/2010

172.833,75

159,238,40

AV/0687-3

PAQU ITO,S. L.

02/12/2010

1.173.990,53

1.081.642,71

AV/0702

CONSTRUCCIONES MON, S.L

02/12/2010

500.000,00

500.000,00

AV/0687-8

PAQU ITO,S. L.

02/12/2010

375.164,46

345.653,48

AV/0687-7

PAQUITO,S.L.

02/12/2010

501.782,47

462.311,53

AV/0687-6

PAQU ITO,S. L.

02/12/2010

532.187,82

490.325,15

AV/0687-4

PAQUITO,S.L.

02/12/2010

1.064.655,90

980.908,50

AV/0687-2

PAQU ITO,S. L.

02/12/ 2010

1.324.597,86

1.220.403,05

AV/0692

SAN MARTIN,S.A.

20/12/2010

160.000,00

160.000,00

AV/0770-2

EURO ROCA, S.L.

05/12/2011

150.000,00

87.859,33

AV/0795

FUNDICIONES PARDO, S.L.

20/02/2012

50.000,00

20.997,94

AV/0835-6

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/2012

250.000,00

229.166,67

AV/0835-3

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/ 2012

500.000,00

250.000,02

AV/0835-1

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/2012

500.000,00

256.944,43

AV/0835-4

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/2012

500.000,00

276.260,69

AV/0835-2

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/2012

500.000,00

266.283,13

AV/0835-5

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L.

08/10/2012

250.000,00

134.195,30
1.200.000,00

AV/0865

EDITORIAL COMPOSTELA S.A

30/04/2013

1.200.000,00

AV/0880

ASOCIACIÓN ASPANAS

20/11/2015

566.250,00

AV/0882-1

ISIDRO 1952, S.L.

28/07/2016

9.103.721,25

AV/0882-2

ISIDRO 1952, S.L.

28/07/2016

3.627.841,54

AV/0885

IRIS SOC. COOP. GALLEGA DE TRABAJO ASOCIA

31/01/2017

1.315.470,00

507.273,97
0,00(**)
0,00 (*1
0,00(**)

(*) Avais pendentes de formalizar.
(**) Avais pendentes de efectividade.
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Á Mesa do Parlamento

Os grupos parlamentarios de En Marea, os Socialistas de Galicia e o Bloque
Nacionalista Galego, a través dos seus portavoces, e ao abeiro do disposto nos
artigos 44 e 98 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa mesa se proceda á
tramitación urxente da comparecencia en comisión do director xeral da CRTVG,
para que informe sobre o presunto acoso realizado polo director do programa
Con amor e compañía, a unha actriz que denunciou os feitos ante o Xulgado de
Garda número 3 de Santiago, segundo reflicte un medio de comunicación.

Pazo do Parlamento, 12 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 12/03/2018 16:28:15
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/03/2018 16:31:11
Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2018 16:41:29
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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
interpelación.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Consello Económico e Social (CES) creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, é un
instrumento de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta
de Galicia, creado coa finalidade de facer efectiva a participación destes axentes na
política socioeconómica da Comunidade Autónoma, tendo entre as súas funcións a
emisión, en determinados supostos, de ditames preceptivos e tamén informes.

O pasado día 28 de febreiro de 2018 foi presentado o documento titulado Por unha
alianza no sector industrial galego: 50 propostas. Durante a presentación deste
documento a presidenta do CES, Sra. Porro Martínez, declarou que esperaba que o
informe “non quedase nun caixón" e que "agora é a quenda dos xestores, dos que teñen
a responsabilidade de tomar decisións".
Na páxina 406 do documento figura a proposta 3.1.1 denominada “Xerar unha canteira
de científicos e tecnólogos, estimulando a curiosidade científica e a creatividade dende
o inicio da ESO, e con atención particular á incorporación das nenas ao ámbito
tecnolóxico”, que se xustifica na urxencia de contar con máis capital humano no ámbito
científico-tecnolóxico e, ademais, reducir a fenda de xénero que evidencia a
participación desigual das mulleres nas actividades científicas e tecnolóxicas.

Como indicadores de seguimento, proponse como valor desexado unha porcentaxe dun
44,4 % de persoas matriculadas en graos relacionados coas áreas STEM (science,
technology, engineering y mathematics, correspondentes co galego a ciencias,
tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) en Galicia no ano 2020 (incrementando nun 20 %
o valor actual) e dun 50 % o número de mulleres matriculadas en graos relacionados
con áreas STEM en Galicia, tamén no ano 2020 (incrementando nun 47 % o valor
actual).

Non obstante, o documento indica que carece de información agregada sobre o número
de nenos e nenas involucrados en programas de divulgación científica extraescolares.
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Grupo Parlamentario
Certamente, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten
iniciado liñas de actuación encamiñadas a potenciar as vocacións STEM, como se pode
comprobar con facilidade na memoria presentada nos orzamentos da Comunidade
Autónoma para o ano 2018, onde podemos ler que é unha liña estratéxica Edudixital, a
Estratexia galega para a educación dixital 2020, que trata de favorecer o
desenvolvemento das competencias dixitais e científico-tecnolóxicas (STEM) do
alumnado mediante o proceso educativo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tamén podemos comprobar que dentro da Estratexia galega para a educación dixital
2020 (Edudixital 2020) figura que os centros contarán con dotacións de recursos
adecuados para o seu desenvolvemento e poranse en marcha plans específicos de
formación para o profesorado e o alumnado (Semana STEM).

O anterior supón, a nivel de compromiso económico para o ano 2018, que no orzamento
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e dentro do programa
423B – Prevención do abandono escolar, existe unha consignación de 300.000 € para
axudas ao alumnado e de 130.000 € para proxectos enmarcados na estratexia galega de
educación dixital; se consideramos que a totalidade do programa 423B – Prevención do
abandono escolar ten unha dotación de 23.121.879 €, concluímos que se destina
directamente a actividades relacionadas co ámbito STEM o 0,56 % do orzamento dese
programa.

Se empregamos os orzamentos do ano 2017 e a súa aplicación durante este curso
2017/2018, comprobamos que a Resolución do 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca a “Semana
STEM” dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de Educación Primaria e primeiro
e segundo cursos de Educación Secundaria obrigatoria convoca a selección de centros
para a “Semana STEM”, dotando dita actividade con 210.540 € procedente da
aplicación orzamentaria 10.50.423B.640.4, que corresponde a Mellora do éxito escolar.

Como resposta a esta iniciativa e mediante Resolución definitiva do 17 de outubro de
2017, resultan admitidos 11 centros (dos 36 solicitantes) con alumnado de quinto e
sexto cursos de Educación Primaria e 8 centros (dos 31 solicitantes) con alumnado de
primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria. En total, 150 alumnos
de Educación Primaria e 153 de Educación Secundaria Obrigatoria.

Todo o exposto ata este momento evidencia que a resposta a esta necesaria iniciativa
non está a ser, nin con moito, a desexable, máxime se temos en conta que estamos a
dous anos do remate da estratexia.
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Grupo Parlamentario
Polos motivos expostos o deputado e a deputada que asinan interpelan o Goberno
galego nos seguintes termos:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) Considerando que dos orzamentos do ano 2017 se empregaron 210.540 € para a
celebración das actividades relacionadas coa “Semana STEM” e que nos orzamentos do
ano 2018 figuran, en total, 430.000 € para actividades de potenciación das vocacións
STEM, considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que o
compromiso orzamentario resulta suficiente?

2ª) Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
da participación dos centros da comunidade autónoma nas iniciativas desenvoltas ata
este momento relacionadas coas vocacións STEM?

3ª) Se se considera que se debe incrementar a resposta, que iniciativas pensa levar a
cabo?

4ª) Ten datos sobre a proporción de alumnas e alumnos participantes nos programas aos
que vimos facendo referencia, que valoración fai deses datos?

5ª) Concorda a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na
necesidade de desenvolver actuacións específicas para reducir a fenda de xénero
existente nas vocacións STEM, tal como propón o informe do CES, en caso afirmativo,
que iniciativas específicas pensa desenvolver?

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/03/2018 17:52:22
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 17:52:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, publica unha estatística
sobre o investimento estranxeiro no conxunto do Estado, con información
desagregada por CCAA, na que se recolle tanto o investimento recibido como o
realizado polas empresas españolas fóra do Estado español.
Os últimos datos dispoñibles son os dos tres primeiros trimestres de 2017 e o seu
resultado é moi negativo para Galicia.
Galicia recibiu tan só 90 millóns de euros de investimento exterior, unha cifra
moi reducida que equivale ao 0,6% do total do investimento exterior no conxunto
do Estado.
No último exercicio completo, o de 2016, o resultando aínda foi peor porque a
porcentaxe de participación de Galicia quedouse no 0,5%.
Unha cifra irrelevante en valores absolutos e moi preocupante en termos
relativos, porque Galicia supón o 5% do PIB do Estado, o que significa que a
participación nos fluxos de investimento estranxeiro é dez veces inferior ao peso
que ten na economía. Ante estes datos oficiais do Ministerio, que ademais se
repiten historicamente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:

88016

1) Cales son as razóns do fracaso da estratexia de captación de investimento
exterior para Galicia?
2) Que parte está explicada pola falta de atractivo do noso país para o
investimento e que parte polo fracaso da estratexia de captación de proxectos?

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/03/2018 18:27:49
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco
Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte interpelación.

A asociación de directoras y xerentes de Servizos Sociais acaban de publicar un
informe elaborado cos datos de 2017 do Ministerio de Facenda, sobre o índice de
desenvolvemento dos servizos sociais 2017.

O dito estudo emprega o índice DEC, que intenta medir e avaliar o
desenvolvemento das estruturas e orzamentos dun sistema, os servizos sociais
que atenden ás necesidades de máis de oito millóns de persoas en España.el
único
O índice DEC aborda tres aspectos esenciais no desenvolvemento do Sistema
Público de Servizos Sociais:

D). Dereitos e decisión política (ata 1,5 puntos da valoración global).
Acádase a Excelencia se teñen unha Lei que recoñece dereitos subxectivos, e
Catálogo ou Carteira que os desenvolva.
Perda temporal da Excelencia: dous anos consecutivos con perspectiva
negativa.
E). Relevancia Económica (ata 3 puntos de valoración global)
Acádase a excelencia e obteñen polo menos 1,1 puntos en gasto consolidado
e como mínimo un 0,5 puntos en % respecto ao PIB rexional.
C). Cobertura (ata 5,5, puntos de valoración global)
Acádase a excelencia se obteñen polo menos a puntuación media de 8 dos 16
aspectos valorados, e como mínimo 4 de eles a máxima.
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Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cada un dos aspectos desagréganse en diversos indicadores, aos que se lles
asigna unha puntuación, e que a súa suma determina o resultado que cada
comunidade autónoma obtén no correspondente aspecto e no total. De igual
xeito, establécense as condicións para acadar a excelencia en cada un dos tres
aspectos. A conxunción da excelencia acadada en cada un dos tres aspectos e da
puntuación total, determina a cualificación outorgada ao desenvolvemento do
sistema de Servizos Sociais en cada Comunidade Autónoma de acordo cunha
escala previamente determinada.
Neste índice Galicia obtén unha cualificación global “Débil 4,15”, ocupando o
posto 13 na clasificación das comunidades autónomas no desenvolvemento do
seu sistema público de servizos sociais, sendo o gasto por habitante e ano en
2016 de 274,91 €, inferior ao rexistrado no 2011 (278,09 €) e por debaixo da
media do conxunto de España (339,69 €).

Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan interpelan o Goberno
galego nos seguintes termos:

1ª) Cal é a valoración que fai o Goberno galego sobre a cualificación global
obtida?

2ª) Que accións ten pensado levar a cabo o Goberno galego na procura da
mellora no desenvolvemento do sistema público dos servizos sociais?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/03/2018 10:41:11
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2018 10:41:19
Noela Blanco Rodríguez na data 06/03/2018 10:41:27
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Noela
Blanco Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Dende a Xunta de Galicia vénse afirmando recentemente a necesidade
dunha reforma da lexislación referente ao xogo en Galicia, actualizando
as normativas existentes (autonómica en 1985 e a estatal máis recente
promovida en 2011 polo Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero). A
existencia de novos formatos, como o xogo online, e a tolerancia social
desenvolvida ao redor dun problema de gravidade que aínda non é
percibido socialmente como tal, fan necesaria unha aposta decidida por
regular o sector de forma rigorosa e por potenciar, de maneira
específica, as vertentes referidas a promoción de xogo responsable,
prevención de condutas aditivas e o plano asistencial para as persoas
afectadas e/ou rehabilitadas.
Na actualidade, a asociación das cuestións do eido sanitario relativas ao
xogo céntranse no aspecto asistencial, e de maneira máis tibia do que
sería necesario. A importancia fundamental do sector tense en conta
dende puntos de vista fiscal e tributario, pero non se atende
correctamente por parte da administración as cuestións de prevención
de condutas aditivas e asistenciais. Resulta necesario elevar a dotación
orzamentaria dedicada a prevención e tratamento de condutas aditivas,
non en tanto todas as suxestións que se veñen facendo vía emendas aos
orzamentos da comunidade autónoma son sistematicamente rexeitadas
pola maioría que sustenta ao goberno autonómico, impedindo que estas
partidas puideran promover maior e mellor atención ás persoas
afectadas.
No mesmo sentido, debera ser asumido que unha das cuestións máis
importantes no tratamento do xogo dende a perspectiva de conduta
aditiva está na tolerancia social existente, como así apunta o
coñecemento existente froito da investigación e o traballo dos expertos.
Estas ideas derivan na necesidade de afrontar unha perspectiva
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Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

pedagóxica que hoxe en día non está a existir, e que debera ter especial
incidencia nos colectivos máis mozos, pois a idade de inicio de
condutas de xogo está a diminuír preocupantemente. Na actualidade,
recentes estudios sinalan como franxa de idade de maior condutas ao
redor do xogo en torno ao grupo de 18 a 25 anos, cando hai apenas 5
anos se situaba na franxa dos 35 aos 40 anos. A irrupción do xogo
online, a aparición de maiores medios e plataformas, tanto virtuais
como online, a facilidade de acceso non controlado e outras cuestións
relativas ao baixo control existente favorecen que o problema actual
teña unha gravidade elevada e crecente.
Dadas estas cuestións, todo apunta á necesidade de focalizar maior
atención e compromiso nas políticas de prevención de condutas aditivas
en torno ao xogo e asistencia sobre xogo patolóxico, cuestións que
ademais deberan ser especificamente atendidas coa importancia que se
merecen nas vindeiras modificacións legais correspondentes.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. En que medida pretende a Consellería de Sanidade influír na
actualización da normativa existente sobre o xogo en Galicia?
2. Que accións ou ideas considera a Consellería de Sanidade que
deben ser tidas en conta na vindeira lei sobre xogo de Galicia?
3. Que aspectos pedagóxicos cree a Consellería de Sanidade que
debe fomentar para mellorar a prevención en condutas aditivas
relacionadas con xogo patolóxico?
4. Por que a Consellería de Sanidade valorou negativamente a
inclusión de emendas aos orzamentos autonómicos que
pretendían aumentar as partidas destinadas a tratamento de
condutas aditivas?
5. Como valora a Consellería de Sanidade a atención asistencial a
disposición das persoas afectadas por trastornos derivados do
xogo?
Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

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

88021

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 06/03/2018 16:16:28
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/03/2018 16:16:34
Noela Blanco Rodríguez na data 06/03/2018 16:16:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, publica unha estatística
sobre o investimento estranxeiro no conxunto do Estado,con información
desagregada por CCAA, na que se recolle tanto o investimento recibido como o
realizado por empresas españolas fóra do Estado español.
Os últimos datos dispoñibles son os dos tres primeiros trimestres de 2017 e o seu
resultado é moi negativo para Galicia.
Galicia recibiu tan só 90 millóns de euros de investimento exterior, unha cifra
moi reducida que equivale ao 0,6% do total do investimento exterior no conxunto
do Estado.
No último exercicio completo, o de 2016, o resultando aínda foi peor porque a
porcentaxe de participación de Galicia quedouse no 0,5%.
Unha cifra irrelevante en valores absolutos e moi preocupante en termos
relativos, porque Galicia supón o 5% do PIB do Estado, o que significa que a
participación nos fluxos de investimento estranxeiro é dez veces inferior ao peso
que ten na economía.
Na mesma estatística do Ministerio recóllese o investimento no exterior realizado
por empresas con domicilio social en Galicia. E, aquí, os resultados son moi
diferentes, xerando un problema de desequilibro da economía galega, porque o
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saldo entre o investimento recibido e o investimento realizado fora é moi
negativo para Galicia.
No último exercicio con datos completos, o 2016, as empresas con domicilio
social en Galicia realizan investimentos noutros estados por un importe de 1.433
millóns de euros. Pola contra, nese ano os investimentos recibidos apenas
chegaron a 118 millóns e euros.
Por tanto, tan só en 2016 o déficit no investimento entre os fluxos de entrada e de
saída de capital chegou ata os 1.315 millóns de euros.
No informe estatístico recóllese unha serie histórica dende 1993 ata o terceiro
trimestre de 2017, que contén unha cifra acumulada moi negativa. Nos últimos
case vinte cinco anos Galicia recibiu investimento procedente do exterior por un
importe acumulado de 3.306 millóns de euros mentres que o investimento
realizado no exterior por empresas domiciliadas en Galicia supera os 17.000
millóns de euros. O resultado é un déficit de investimento de case 14.000 millóns
de euros.
Isto significa que Galicia non foi quen de atraer investimento para compensar a
saída de capital inversor das empresas galegas, o que supón trasladar empresas,
emprego, capital e crecemento económico fóra do noso país.
Ante estes datos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
INTERPELACIÓN:
1.) Como explica a Xunta que o fluxo de entradas e saídas de investimentos
acumule un saldo negativo contra Galicia de case 14.000 millóns de euros?
2.) Como valora a Xunta que nos últimos vinte cinco anos Galicia só recibira
3.300 millóns de investimento mentres que de Galicia saíron 17.000 millóns para
financiar investimentos noutros países?
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3.) Como valora a Xunta que en todos e cada un dos últimos vinte anos o saldo
exterior de investimentos sexa negativo, na fase expansiva de 1996 a 2007, na
recesión 2008/2014 e agora tamén na fase alcista iniciada en 2014?
4.) Ten cuantificado o custe que estamos pagando por este déficit en termos de
crecemento económico e emprego?
5.) Ten pensado nalgunha actuación para corrixir este desequilibrio exterior que
se leva fóra de Galicia cunha fonte considerable de riqueza?
6.) Como valora que un país, co nivel de desenvolvemento económico que ten
Galicia, sexa un exportador neto de capital?
Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 06/03/2018 17:49:02
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Paula Vázquez Verao, deputado e deputada pertencentes
ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre os sinistros
laborais con resultado de morte en Galicia.

Durante o pasado ano Galicia rexistrou, unha vez máis, unha elevadísima taxa de
accidentes laborais con resultado de morte, segundo os datos do Ministerio de
Traballo no 2017 producíronse 50 accidentes mortais en Galicia, sendo 6 deles en
itinere.
Esta situación de extrema gravidade ten situado a Galicia durante os anos 2016 e
2015 como a comunidade do Estado con maior índice de accidentes mortais por
cada 100.000 traballadores, duplicando a media estatal. De feito durante estes
anos esta cifra situouse en 7.3 e 7.4 por cada 100.000 traballadores cando a
media do Estado apenas chegaba ao 3,3%, segundo o informe do CES de Galicia.
A sinistralidade laboral, e máis concretamente a que ten como resultado a morte,
é unha lacra que precisa de accións contundentes para tratar de acadar a súa
erradicación, aínda coñecendo a imposibilidade do risco cero, é necesario
implementar mellores políticas de prevención e calidade no traballo, que impidan
que Galicia ocupen o podium desta triste estatística.

Por estes motivos o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN:
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Que medidas ten previsto implementar o Goberno para reducir a elevada taxa de
sinistralidade mortal nos postos de traballo en Galicia?
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Paula Vázquez Verao
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 06/03/2018 17:55:46

Paula Vázquez Verao na data 06/03/2018 17:56:18
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e María Luisa
Pierres López, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación.
O I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral da Igualdade, dependente
da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Nesta iniciativa indícase que se trata de inverter a tendencia existente nos
últimos anos, nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e dos
estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos.
Inspirado en catro principios (transversalidade, sociedade igualitaria, Obxectivo
“violencia 0 nas aulas e na sociedade” e inclusión e integración da diversidade),
establece seis eixes:
1) Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas
dinámicas educativas.
2) Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo
que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos,
desde a liberdade e diversidade de opcións.
3) Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que
a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa
diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero,
lingüística,…).
4) Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables
e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de
xénero, sexual, e afectiva.
5) Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no
exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que
sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para
todos os membros da comunidade.
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6) Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero
e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial
atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple.
Cada un destes eixes ten asociados unha serie de obxectivos que se acadan con
medidas: son 27 as que prevé o plan, algunha delas aplícase a varios obxectivos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Como é lóxico, prevese un sistema de seguimento e avaliación a través dun
sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas
que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de
identificar aqueles aspectos no que é necesario incidir para acadar unha
educación igualitaria.
Considerando que o horizonte temporal que comprende a vixencia deste I Plan de
actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia son os cursos
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que, aos efectos
que nos ocupan, en xuño de 2017 (hai 8 meses) a información sobre os
indicadores do primeiro curso de vixencia (2016-2017) poden estar dispoñibles,
por iso o deputado e as deputadas que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:
1ª) Realizouse a valoración dos indicadores previstos no I Plan de actuacións
para a Igualdade nos centros educativos de Galicia correspondente ao curso
2016-2017?
2ª) Se non se realizou, cal foi a causa?
3ª) Se se realizou, que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria dos valores obtidos?
4ª) Os resultados observados poñen en evidencia a necesidade de incidir
nalgunha das medidas previstas no Plan ou de incluír algunha nova?
5ª) Estímase necesario dedicar esforzos adicionais (persoais, económicos ou
doutro tipo) para acadar os obxectivos do plan no remate do curso 2019-2020?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/03/2018 16:21:17
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/03/2018 16:21:25
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López na data 06/03/2018 16:23:14
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco,
María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte interpelación.

A bauxita é unha roca da que, tras os procesos oportunos, se obtén o aluminio.
Segundo datos que se manexan na industria, de catro toneladas de bauxita
obtéñense dúas toneladas de alumina e, destas, unha tonelada de aluminio.

Como sabemos, unha das factorías principais do Estado na fabricación de
aluminio está na localidade lucense de San Cibrao, que conta cun porto para a
descarga da bauxita e que pertence á Autoridade Portuaria de Ferrol – San
Cibrao.

O certo é que nos últimos meses vense observando un elevado incremento de
tráfico de camións cargados de bauxita, fenómeno directamente relacionado co
incremento de descargas deste material nos portos da Coruña e Ferrol.

Para que teñamos un coñecemento o máis exacto posible da verdadeira
dimensión do problema que estamos a expoñer, teñamos en conta algunhas
cifras:
1) A carga media dun barco dos denominados graneleiros é de 80.000
toneladas.
2) A carga máxima media que poden levar os camións que se dedican ao
transporte deste tipo de material é de 28 toneladas.
Polo tanto, a descarga nun porto dun barco desas características que deba ser
transportada en camións supón un número superior a 2.800 camións (se o
pensamos en termos de lonxitude, estamos a falar de máis de 53 quilómetros de
camións pegados uns os outros).
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A descarga de bauxita no porto exterior da Coruña supón que os camións
circulan pola nacional N-655 e a autovía A-6 entre A Coruña e Baamonde, de
Baamonde ata a saída 524 pola autovía A8 e despois pola estrada nacional N-642
ata San Cibrao.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A descarga no porto exterior de Ferrol supón que os camións circulan pola
autovía AG-64 entre Ferrol e Vilalba e despois pola A8 entre Vilalba e a saída
524 á que se fixo referencia antes, ata completar o percorrido ata San Cibrao.

En calquera caso, entre Vilalba e San Cibrao a ruta é a mesma, soportando o
tráfico correspondente con independencia do porto no que se descargue a bauxita.

Como se pode comprender con facilidade, esta é una situación que non debería
darse se temos en conta que a factoría de Alcoa en San Cibrao conta cun porto
que, ademais de pertencer á mesma autoridade portuaria que Ferrol, foi
construído no seu momento para dar servizo ás necesidades da factoría; de feito,
existe unha concesión de dominio público portuario a favor de Alúmina Española
S.A. e Aluminio Español S.A. para a ocupación de terreos de dominio público na
enseada de San Cibrao, tramo marítimo de Cervo e Xove (Lugo) con destino á
explotación dun porto comercial para carga e descarga da súa industria.

Polo tanto, todo apunta a que o porto de San Cibrao non está sendo empregado
de forma óptima para a súa finalidade e concesión, o que vai directamente en
detrimento da conservación, uso, seguridade e carga habitual de tráfico pesado
das vías ás que se fixo referencia, e particularmente no que se refire á nacional N642.

Aínda que as estradas A-6, A-8 e N-642 pertencen á Rede de Estradas do Estado,
a autovía AG-64 é de titularidade autonómica e, en todo caso, a situación exposta
orixina trastornos e incrementa a inseguridade viaria nesta comunidade
autónoma.
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Polos motivos expostos os deputados e as deputadas que asinan interpelan o
Goberno galego nos seguintes termos:

1ª) Que coñecemento ten a Xunta de Galicia da situación exposta?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Solicitou a Xunta de Galicia algunha explicación da descarga de bauxita na
Coruña e Ferrol?

3ª) Que coñecemento ten a Xunta de Galicia do nivel de uso do porto de San
Cibrao, é óptimo ese nivel?

4ª) Ten feita algunha valoración do deterioro que está a experimentar o firme da
AG-64?

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 07/03/2018 17:09:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/03/2018 17:09:15
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/03/2018 17:09:22
María Luisa Pierres López na data 07/03/2018 17:09:30
Raúl Fernández Fernández na data 07/03/2018 17:09:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Paula Vázquez Verao, deputado e deputada pertencentes
ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, en relación á
desigualdade salarial de xénero en Galiza

A crise serviu para reducir o peso dos salarios no conxunto da economía e a
recuperación económica non chega ás mulleres nin á mocidade.
No caso das mulleres, durante os primeiros tempos da crise producírase unha
redución da fenda salarial, debido á destrución de emprego masculino e á caída
do salario medio dos homes (sobre todo pola destrución de postos de traballo ben
remunerados en industria e construción), pero a fenda salarial leva dende 2014
aumentando.
Se temos en conta os datos do estudo Mercado de trabajo y pensiones en las
fuentes tributarias de 2016, que recolle estes ingresos reais de cada persoa, a
diferencia salarial entre homes e mulleres en Galiza sitúase nun 22,3 %,
cobrando os homes galegos, de media, 4.513 € máis que as mulleres. Se temos en
conta o montante do que as mulleres deberían gañar a maiores para equiparar o
seu salario medio aos homes, falamos dun 28,7%.
A discriminación de xénero é indiferente ao nivel formativo, experiencia
profesional ou sector profesional: é unha discriminación estrutural que afecta a
todos os sectores e categorías profesionais.
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Entre os factores que penalizan á muller no mercado laboral está a incorporación
incompleta da muller ao emprego asalariado, cunha menor taxa de actividade
(48,79%) e de ocupación (41,37%), así como unha maior taxa de paro (15,21%),
pese a que as mulleres son o 52% do conxunto da poboación en idade laboral, a
feminización dos empregos menos remunerados ou a maior parcialidade (21,8%),
temporalidade e rotación de contratos que sofren as mulleres.
Unha das causas estruturais do fenómeno da fenda salarial é a maior ocupación
das mulleres nas tarefas do fogar e coidados, e a penalización que a maternidade
provoca no mercado laboral.
Os salarios galegos están nun 0,5% por debaixo de 2009 e un 30% da poboación
galega asalariada percibiu o SMI ou menos en 2016; no caso das mulleres, a
porcentaxe elévase até o 36,2 %. É dicir: 172.683 mulleres cobraron 655,20 € ao
mes ou menos. Cos datos da Axencia Tributaria sabemos que 255.210 mulleres
en Galicia tiveron ingresos salariais inferiores a 830 brutos en 14 pagas en 2016.
830 euros en 14 pagas, transfórmanse en 750 euros netos, unha cifra irrisoria que
é a retribución media do 54% das asalariadas galegas de 2016, así que a metade
das mulleres galegas non chegan a mileuristas. Descendendo na escala salarial,
73.552 mulleres cobraron entre a metade do SMI e o SMI, uns 655 € brutos ao
mes, e 99.130 mulleres só ingresaron a metade do SMI ou menos (327,5 € brutos
ao mes), o 20,7% das asalariadas, porcentaxe que aumentou máis de 2 puntos
dende 2009, ao tempo que descendían os seus ingresos anuais: o grupo máis
numeroso das asalariadas galegas.
As mulleres, as precarias do precariado.
Claramente, a crise acentuou as desigualdades de xénero e as situacións de
precariedade e miseria, significando unha perda de poder adquisitivo de máis dun
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9% entre as asalariadas galegas en termos reais, tendo en conta a evolución dos
salarios e o aumento do custo da vida. A fenda salarial agrándase coa idade,
sendo especialmente significativo que a fenda aumente tras o acceso á
maternidade, tras os 32,55 anos nos que, de media, as mulleres galegas acceden á
maternidade (IGE: 2015).

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
INTERPELACIÓN:
- Que vai facer a Xunta ante a situación de miseria que supón a realidade laboral
das mulleres galegas?
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 07/03/2018 17:51:46
José Manuel Lago Peñas na data 07/03/2018 17:51:51
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O pasado mes de novembro o Comité Europeo para a Prevención da Tortura fixo
público o informe correspondente á visita realizada a Comisarias e Centros
Penitenciarios en España.
Na súa visita, pasou tanto pola Comisaria da Coruña como polo Centro
Penitenciario de Teixeiro, e se ben respecto da primeira non se manifestan
observacións de especial gravidade, máis alá da superficie das celdas ou do
Réxime de detención incomunicada, no caso do Centro Penitenciario de Teixeiro,
obsérvanse críticas de bastante gravidade.
Na relación das denuncias por malos tratos que a delegación do Comité Europeo
considera verosímiles, figura o caso dun interno do Centro Penitenciario de
Teixeiro que tras un altercado verbal cos funcionarios de prisións nunha
inspección da celda, declarou que: “un grupo de funcionarios rociaron su celda
con un spray de pimienta. Posteriormente, lo llevaron a una celda vacía donde le
propinaron puñetazos le golpearon con porras por todo el cuerpo. A
continuación, le mantuvieron desnudo durante unas 36 horas y estuvo fijado
boca abajo, sin que pudiera acceder a un baño durante toda la aplicación de la
medida. Obviamente, se hizo sus necesidades encima. Además, no le dieron de
comer durante le período de sujeción mecánica”. Así o recolle a páxina 36 do
informe.
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Sobre a suxeición mecánica, advirte o informe un uso sistemático sen a
supervisión e o rexistro adecuado da súa aplicación e en varios casos como
medida punitiva, sen que se fixese caso das advertencias dos informes nas visitas
realizadas en 2007 e 2011.
Resaltando tamén en relación as denuncias as manifestacións contraditorias por
parte das autoridades españolas da SGIP e as direccións de dous Centros
Penitenciarios, un deles Teixeiro,

en relación a visitas de inspección e as

investigación administrativas e xudiciais sobre as denuncias expostas.
En canto as prestacións, destacan as deficiencias en materia de sanidade e
principalmente na precaria situación da atención psiquiátrica en Teixeiro, onde
ningún psiquiatra visitara o centro dende 2011 pese a que existen un porcentaxe
alto de poboación reclusa que recibe medicación antipsicótica. A isto únese a
falta de psicólogo ou psicóloga clínica no Centro. Situación que o Comité
cualifica de inaceptable na páxina 67 do seu informe, recomendando que se
adopten as medidas necesarias para garantir a presencia destes facultativos.
En materia de sanidade, considera tamén insuficiente a atención prestada as
persoas toxicodependentes recomendando a necesidade de explorar as un
aumento da oferta de actividades, así mesmo, en relación coas enfermidades
transmisibles como a hepatite C, que afecta a un 25% da poboación reclusa do
Centro Penitenciario, solo un número moi limitado de internos estaba recibindo
con regularidade o tratamento antirretroviral máis recente para a Hepatite C,
sendo informados pola dirección do centro de que solo os internos cun estado
avanzado de fibrosis hepática ( fase F3en lugar de F2 aplicada á comunidade en
xeral) recibirían medicación antirretroviral, recomendando a Comisión no seu
informe que se asegure o principio de igualdade na asistencia e se facilite o
mesmo acceso ao tratamento antirretroviral aos internos que ao resto da
comunidade.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea pregunta:
-

Que actuacións levou a cabo o Goberno galego, dentro das súas
competencias, en relación as situacións denunciadas no informe da
Comisión?

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 02/03/2018 10:52:01
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Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Mediante a Resolución do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa convocouse a selección de
centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso
2017-2018.

Este programa tal e como figura na citada resolución ten, entre outros, como
obxectivo facilitar aos centros adscritos á rede Abalar a dispoñibilidade de libros
e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular
de 5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de ESO no curso 2017-2018, debendo
comprometerse os centros a manter o programa durante catro cursos académicos.

Como xa manifestou este grupo parlamentario en xuño de 2017, este plan non
conta, polos motivos que sexan, coa aceptación maioritaria dos centros,
afirmación que sustentamos nos seguintes feitos:

1) Para o curso 2014/2015, mediante a Resolución do 10 de xullo de 2014 (DOG
do 7 de agosto) seleccionáronse 84 centros, todos eles impartindo educación
primaria.

2) Para o curso 2015/2016 e mediante a Resolución do 21 de xullo (DOG do 11
de agosto), seleccionáronse 13 centros de educación primaria e 12 de educación
secundaria obrigatoria.

3) Para o curso 2016/2017, e mediante a Resolución do 17 de xuño de 2016,
foron seleccionados 2 centros de educación primaria e 2 de educación secundaria
obrigatoria.
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Por último, e para o curso 2017/2018 foron seleccionados 24 centros de
educación primaria, 4 de educación primaria e secundaria e 36 de educación
secundaria.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

En total, 123 centros corresponden a educación primaria sobre un total de 904
que a imparten nesta comunidade autónoma, o que supón un 13,61 % e 54
centros corresponden a educación secundaria obrigatoria sobre un total de 515, o
que supón un 10,69 %.

Nos debates orzamentarios correspondentes ao ano 2018, que se levaron a cabo a
finais do ano 2017, este grupo parlamentario xa puxo de manifesto que a
implementación deste programa estaba resultando errada posto que os centros
aínda non recibiran o equipamento necesario, fundamentalmente os ordenadores.

Na segunda semana deste mes de febreiro, a propia Consellería facía público que
se completaba a entrega dos 13.000 novos equipos, polo que resulta evidente que
ata este momento o alumnado non dispoñían do equipamento axeitado; e mesmo
parece que existen denuncias de que o material entregado está incompleto.

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:

Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria do feito de que o alumnado non dispuxese ata febreiro, e polo tanto
logo de transcorridos cinco meses dende o inicio de curso, do material necesario
para o desenvolvemento do programa E-Dixgal?

Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/03/2018 11:15:51
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Maria de la Concepción Burgo López na data 02/03/2018 11:15:59
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, María Luisa Pierres López 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
Pleno.

O polígono industrial da Madanela no concello de Melide, presta servizo a toda a
comarca, contando na actualidade só con tres parcelas para a venda dispoñibles,
que representan un total 7.892 metros cadrados, sen que conste previsión algunha
por parte das institucións públicas de aumentar a oferta de solo industrial en
Melide.

Polos datos anteriormente expostos, é doado prever que no presente e no futuro
inmediato haberá necesidade de máis solo industrial, sendo a construción da
autoestrada A-54 unha oportunidade, facendo do concello de Melide un enclave
estratéxico; enclave que require ser activos nos planteamentos, co fin de evitar
improvisacións e o bloqueo derivado de situacións da falta de solo industrial que
coarten a posibilidade de desenvolvemento económico, polo que os trámites
administrativos, que adoitan ser longos, deben ser iniciados á maior brevidade
posible, constituíndo unha prioridade para o desenvolvemento económico do
concello de Melide e a súa comarca.

A superficie do polígono industrial da Madanela está incluída na figura de
protección ambiental Rede Natura 2000, o que implica limitacións para aumentar
a reserva de solo industrial e a súa posible ampliación, aínda que cabe destacar
que o polígono xa estaba en funcionamento cando se delimitou a dita area de
protección.

A Lei do solo de Galicia permite que cando sexa preciso para o desenvolvemento
económico dunha vila e dunha comarca, modificar a catalogación do solo
afectado por Rede Natura 2000 e a propia Directiva de hábitats, a Rede Natura
2000 non implica limitacións de uso nin de desenvolvemento económico e
industrial, debendo terse en conta as esixencias económicas, culturais e sociais.
Todo isto conxugado cun estado de conservación favorable da natureza.
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Para a descatalogación parcial dun espazo incluído en Rede Natura 2000, a
competencia recae na Xunta de Galicia e concretamente na Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio.

Á vista destes datos, as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Vai o Goberno galego facer un estudo que asegure a oferta de solo que permita
reter o investimento industrial neste concello?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/03/2018 12:30:58
María Luisa Pierres López na data 02/03/2018 12:31:05
Raúl Fernández Fernández na data 02/03/2018 12:31:09
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez, José Manuel
Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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 Pleno.
O programa Leader persegue un desenvolvemento rural baseado na participación
da poboación do territorio, integrando nel todos os recursos e actores económicos
e humanos existentes.
En Galicia creáronse 24 grupos de desenvolvemento rural (GDR) para dinamizar
o agro galego, con socios públicos e privados, que seleccionan os proxectos que
lles permiten desenvolver as súas estratexias de desenvolvemento rural, sendo os
proxectos que reciben apoio por esta vía de carácter produtivo, para fomentar
diferentes ramas de actividade, e non produtivo, de tipo social, cultural ou
turístico, sendo os principais obxectivos a creación e mantemento de emprego no
rural e a mellora da calidade de vida da súa poboación.
No Consello da Xunta de Galicia o 14 de decembro de 2017, o Goberno galego
avaliou un informe do Medio Rural sobre o desenvolvemento rural para
dinamizar o agro galego, medida Leader que conta cun orzamento de 84 millóns
de euros para o período 2014-2020, e que a Consellería do Medio Rural vai
destinar máis de 17,5 millóns de euros no bienio 2018-2019 para financiar
diferentes iniciativas para dinamizar o agro galego dentro da medida Leader.
Trátase tamén de favorecer a ocupación sustentable do territorio, prestando
atención especial aos colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres, os
mozos, as persoas con discapacidade ou as persoas maiores.
Outros fins que se perseguen son os de garantir a sustentabilidade da actividade
no rural, mediante o coidado e a utilización adecuada dos recursos naturais,
potenciar a gobernanza local e a animación social do territorio e contribuír á
concienciación e adaptación ante o cambio climático, fomentando o uso de
enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética.
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Por iso a deputada e os deputados que asinan preguntan:
Rematado o exercicio 2017, cal é a valoración que fai a Xunta de Galicia sobre a
execución do programa Leader en cada un dos 24 grupos de desenvolvemento
rural?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/03/2018 13:19:41
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:19:51
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:19:59
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:20:12
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
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 a 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, establécese para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
Camiño Francés, Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés.
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:
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Servizos ao peregrino:
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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 quilómetros.
Áreas habilitadas para bebedoiros de animais.
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:
 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.
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 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 Chantada, as
deficiencias son varias:
 En tramos puntuais fai falla unha labor continua (tódolos anos)
de limpeza de broza para que o camiño sexa transitable.
 Dificultade para obter auga potable ao pé do camiño.

Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de Chantada?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:53:18
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:53:25
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:53:30
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
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José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
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 a 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, establécese para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
Camiño Francés, Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés.
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:
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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 quilómetros.
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 quilómetros e cartel
direccional en cada cruce ou tramo que o precise.
Fonte de auga potable cada 20 quilómetros.
Áreas habilitadas para bebedoiros de animais.
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:
 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.
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 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 Monforte de Lemos,
as deficiencias son varias:
 Falta delimitar oficialmente o percorrido, que lle corresponde á
Consellería de Cultura.
 No Pleno celebrado o 2 de novembro de 2016 no Concello de
Monforte acordouse por unanimidade solicitar á Xunta de Galicia
a creación e xestión dun albergue que leve aparellado unha
oficina de información no centro da cidade, rehabilitando
algunha das casas con historia (por exemplo o antigo Hotel
Victoria da rúa Cardeal Estreito), a fin de que veña acompañado
de recuperación de Patrimonio.
 Na cidade está incompleta a sinalización das conchas metálicas
ou azulexos.
 Faltan puntos de selado de credenciais, que normalmente faise en
igrexas e locais de hostalería ou albergues.
 O Camiño está en mal estado en varios treitos, sendo necesario
mellorar o firme, facer pasos de auga, limpar cunetas e realizar
podas e desbroces das árbores e da maleza que se atopa nas
marxes do Camiño.
 Dificultade para obter auga potable ao pé do camiño.
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
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Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de Monforte de Lemos?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:54:10
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:54:17
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:54:23
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
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 a 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, establécese para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
Camiño Francés, Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés.
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:
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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 quilómetros.
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 quilómetros.
Áreas habilitadas para bebedoiros de animais.
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:
 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
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 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 O Saviñao, as
deficiencias son varias:
 En tramos puntuais fai falla unha labor continua (tódolos anos)
de limpeza de broza para que o camiño sexa transitable.
 No linde de O Saviñao e Pantón hai un punto negro ao ter que
cruzar un rego sen pontillón nin peaxes.
 Dificultade para obter auga potable ao pé do camiño.

Por todo o exposto, os deputados que asina formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de O Saviñao?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:54:55
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:55:12
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:55:17
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

88058

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, solicitan a esa Mesa a seguinte corrección de
erros nos documentos con número de rexistro 27228, 27229 e 27230,
advertido un erro en ditos documentos.
Na pregunta dirixida ao Goberno, onde di:
“Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de O Saviñao?”
Debe dicir:
“Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasa polo concello de Pantón?”
Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/03/2018 13:03:32
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/03/2018 13:03:39
José Antonio Quiroga Díaz na data 05/03/2018 13:03:43
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José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
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 a 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, establécese para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
Camiño Francés, Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés.
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:
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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 quilómetros.
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 quilómetros.
Áreas habilitadas para bebedoiros de animais.
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:
 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.
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 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 Quiroga, as
deficiencias son varias:
 En tramos puntuais fai falla unha labor continua (tódolos anos)
de limpeza de broza para que o camiño sexa transitable.
 Dificultade para obter auga potable ao pé do camiño.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de Quiroga?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:55:51
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:55:59
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:56:04
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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José Manuel Pérez Seco, Abel Losada Álvarez e José Antonio
Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
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 a 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, establécese para o ano 2017 a consecución das accións
necesarias para acadar o obxectivo da etapa modelo nos itinerarios dos
Camiño Francés, Camiño Fisterra Muxía e do Camiño Inglés.
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:
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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 quilómetros.
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 quilómetros.
Áreas habilitadas para bebedoiros de animais.
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:
 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.
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 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 O Saviñao, as
deficiencias son varias:
 En tramos puntuais fai falla unha labor continua (tódolos anos)
de limpeza de broza para que o camiño sexa transitable.
 No linde de O Saviñao e Pantón hai un punto negro ao ter que
cruzar un rego sen pontillón nin peaxes.
 Dificultade para obter auga potable ao pé do camiño.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando se van arranxar estas deficiencias que poñen en perigo ás
persoas peregrinas que pasan polo concello de O Saviñao?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:54:35
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/03/2018 13:54:40
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:54:45
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández Fernández, María Luisa
Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A estrada AC-564 é unha estrada autonómica cunha lonxitude de 26
quilómetros e que comunica a AP-9 no concello de Cabanas (A Coruña)
coa AG-64 no concello de As Pontes. A estrada foi unha mellora do
trazado das estradas autonómicas AC-141 de Cabanas (A Coruña) a A
Capela, e da AC-142, de AS Pontes a A Capela.
Pola súa situación, ademais é unha estrada que aparte de intensa chuvia
do inverno, ten moitos días de néboa. Todo isto fai que sexa moi
perigosa na maior parte do ano.
A estrada AC-564 ten unha Intensidade Media Diaria (IMD) de 4222
vehículos, dos que un 7,9 % son vehículos pesados segundo datos do
ano 2016.
O firme é un dos elementos básicos da seguridade no tráfico e nesta
estrada está moi deteriorado polo tráfico que soporta a pesar dos
arranxos dos últimos anos. Pese ao parcheo nalgún punto quilométrico
con aglomerado “slurry”, aínda hai zonas onde nos días de inverno a
auga en vez de ir á cuneta, discorre pola estrada incrementándose así as
posibilidades de que se produza o temido aquaplaning.
Outro elemento básico é a sinalización horizontal; a súa función resulta
particularmente indispensable en tempo chuvioso e en horas nocturnas.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ten previsto a Xunta de Galicia mellorar as deficiencias existentes na
estrada AC-564?
Pazo do Parlamento, 2 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:53:43
Raúl Fernández Fernández na data 02/03/2018 13:53:49
María Luisa Pierres López na data 02/03/2018 13:53:53
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/03/2018 13:53:58
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Todos somos coñecedores do grande problema que supón a velutina
para o noso rural e en especial para os produtores de mel e froita. É
unha batalla de contra reloxo que precisa de tódolos recursos
económicos e materiais ao noso alcance para loitar contra esta praga.
Dada a gravidade da ameaza que supón esta nova especie faise
necesario o combate cun amplo abano de medidas enfocadas na
prevención, eliminación ou, cando menos, na estabilización das
colonias de velutina en Galicia.
O veleno utilizado como insecticida para eliminar os individuos dunha
colmea é unha das medidas de combate desta especie tan agresiva para
o medio ambiente galego. Sen embargo, os produtos utilizados para a
eliminación das colmeas de velutina que están a utilizar tanto
asociacións (apicultores, produtores de froita, etc) coma concellos son
moi custosos e comprometen os orzamentos das entidades e
institucións. Este gasto extra repercute negativamente nos orzamentos
dos implicados, restando nalgúns casos a utilizacións de insecticidas e,
o que é máis grave, imposibilita a actuación efectiva contra a velutina.
Hai que ter moi presente a situación actual da velutina que, no último
ano, foi a responsable do 20 % das chamadas telefónicas ao 112, só por
detrás das emerxencias vinculadas á prevención de riscos, incendios e
salvamento (30 %). Son datos moi reveladores da magnitude desta
praga.
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Que medidas ten a Xunta de Galicia en marcha para a eliminación da
velutina do noso medio rural?

Pazo do Parlamento, 2 de marzo de 2018
Asdo.: José Manuel Pérez Seco
José Antonio Quiroga Díaz
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 02/03/2018 13:56:28
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/03/2018 13:56:34
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción
Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez, 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 Pleno.
A Rede de Cidades Creativas creouse pola Unesco en outubro de 2004,
trala decisión tomada polo 170º Consello Executivo. Ten como obxectivo
estimular a Cooperación Internacional entre cidades que invisten na
creatividade como motor de desenvolvemento urbano sustentable,
inclusión social e influencia cultural, promovendo deste xeito que se
persigan no terreo os obxectivos da Unesco respecto da diversidade
cultural. As cidades elixidas na rede poden compartir experiencias e crear
novas oportunidades para si mesmas e para outras cidades no marco dunha
plataforma internacional, en particular para actividades baseadas na
noción de turismo creativo.
Nada da experiencia da Alianza Global para a Diversidade Cultural
creada en 2002 pola Unesco, a Rede de Cidades Creativas comparte coa
Alianza Global a súa vontade de incentivar as colaboracións entre o sector
público, o privado e a sociedade civil para favorecer o desenvolvemento
das industrias creativas, promovendo novas asociacións solidarias no
mundo.
Esta rede está composta por sete redes temáticas, na que as cidades elixen
asociarse a unha delas en función das súas preferencias e comprométense
a destinar a esta rede temática todo o seu esforzo e o seu talento. Estas
son: literatura, cinema, música, arte popular, deseño, gastronomía e arte
dixital. Actualmente está formada por 116 membros, España conta con 6
cidades creativas: Sevilla (Música) declarada no 2006, Bilbao (Deseño) no
2014, Granada (Literatura) no 2014, Burgos (Gastronomía) no 2015,
Denia (Gastronomía) no 2015, e Barcelona (Literatura) a última das
cidades españolas que obtivo este recoñecemento no ano 2015.
A pesares do recoñecido prestixio que Galicia ten no ámbito da
creatividade en todos os ámbitos, ningunha cidade da nosa comunidade
autónoma obtivo ata o de agora este recoñecemento.
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Se hai unha cidade galega que sen dúbida destaca na produción literaria, é
Ourense, retratada entre outros moitos cos nomes de Auria, Auriabella, ou
Augasquentes, e alcumada tamén como a “Atenas de Galicia”, a “cidade
intelectual” ou, en palabras do escritor Carlos Casares, unha “urbe culta e
literaria”. Será co Padre Feijóo, verdadeiro faro da Ilustración nado,
ademais, moi preto de Ourense, que a cidade cobra un papel fundamental
no desenvolvemento da cultura e a lingua en Galicia. En Ourense publica
“Saco e Arce” a primeira Gramática Galega (1868) e Lamas Carvajal
lanza O Tío Marcos da Portela, primeiro semanario monolingüe en
galego, co que se inaugura ademais toda unha longa tradición xornalística.
Tamén aquí una das figuras do Rexurdimento, Curros Enríquez, canta a
chegada do tren e os aires de progreso.
Ourense será tamén testemuña dun segundo Rexurdimento, protagonizado
pola chamada Xeración Nós a comezos do século XX. Intelectuais como
Vicente Risco, Otero Pedrayo ou Florentino López Cuevillas, lideran
dende as súas rúas un movemento que abrirá Galicia ás vangardas da
época, e que ten a súa continuación en figuras como Xaquín Lorenzo
Xocas ou Eduardo Blanco Amor. O retrato que este último fai de Ourense
na súa coñecida novela A Esmorga, pode descubrirse a través dunha ruta
propia. Tamén a obra Carlos Casares conta con ruta na cidade, ideal para
coñecer a narrativa contemporánea que continuou este Ourense literario
ata os nosos días.
Ourense cumpriría xa de entrada todos os requisitos para ser declarada
Cidade da Literatura, no que se refire a calidade, cantidade e diversidade
editorial, ao seu papel na produción teatral, a existencia de festivais e
acontecementos literarios, así como a contar con bibliotecas e centros
culturais. Para chegar a ser membro da Rede de Cidades Creativas da
Unesco, Ourense debera presentar unha candidatura que demostre
claramente a súa determinación, compromiso e capacidade para contribuír
aos obxectivos da rede. O formulario de postulación debe estar
acompañado soamente por cartas de presentación e de apoio, entre outras,
unha carta oficial de presentación da candidatura asinada polo Alcalde de
Ourense, e unha carta oficial de apoio á candidatura da Comisión
Nacional para a Unesco de España.
A decisión final pertence á directora xeral da Unesco, despois de consultar
a especialistas internos da Organización e unha opinión exterior achegada
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por ONG, universidades e/ou outros expertos independentes, como tamén
polas cidades membros organizadas nos sete ámbitos creativos.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ao unirse á rede, Ourense comprometeríase a compartir as súas boas
prácticas e a desenvolver vínculos que asocien aos sectores público e
privado e á sociedade civil para ; reforzar a creación, a produción, a
distribución e a difusión de actividades, bens e servizos culturais;
desenvolver polos de creatividade e innovación e aumentar as
oportunidades ao alcance dos creadores e profesionais do sector cultural;
mellorar o acceso e a participación na vida cultural, en particular en
beneficio de grupos desfavorecidos e persoas vulnerables; e integrar
plenamente a cultura e a creatividade nos seus plans de desenvolvemento
sustentable.
A Rede de Cidades Creativas significaría para Ourense ser un socio
privilexiado da Unesco, tanto como plataforma de reflexión sobre o papel
da creatividade en tanto que promotora do desenvolvemento sustentable,
como de laboratorio de acción para a innovación, debera ser esta polo
tanto unha prioridade para unha cidade sen cuxo achegue cultural non se
entendería Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que Ourense sería unha boa candidata á
Rede de Cidades Creativas da Literatura da Unesco?

Pazo do Parlamento, 2 de marzo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/03/2018 10:56:56
Partido dos
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Raúl Fernández Fernández na data 05/03/2018 10:57:02
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 10:57:06
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/03/2018 10:57:10
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción
Burgo López, José Manuel Pérez Seco e Abel Losada Álvarez,
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 Pleno.
No concello de Boborás (Ourense), atópase o conxunto histórico Pazos
de Arenteiro, que conta dende o ano 1973 coa declaración de Ben de
Interese Turístico Cultural.
Paralelamente ás obras que promoveu o Concello, recorrendo a unha
escola taller e a fondos europeos, a Xunta de Galicia tamén procedía a
recuperar a través dun proxecto dirixido por César Portela, a antiga casa
reitoral de Pazos de Arenteiro asumindo e financiando integramente a
súa rehabilitación e creando na mesma un establecemento de turismo
rural. Adxudicouse a xestión á única empresa que se presentou ao
concurso convocado, Viñedos do Miño. As instalacións nunca estiveron
abertas ao público con normalidade, nin o están. Denunciouse en
numerosas ocasións a falta de atención, o uso particular das instalacións
e a frecuente negativa a aloxar aos posibles clientes (alegando que está
todo ocupado). A pesar destas circunstancias, non se actuou ao
respecto.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal foi o investimento total da Xunta de Galicia na rehabilitación da
antiga casa reitoral de Pazos de Arenteiro?
Pazo do Parlamento, 2 de marzo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/03/2018 11:00:07
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Raúl Fernández Fernández na data 05/03/2018 11:00:23
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 11:00:28
Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/03/2018 11:00:33
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/03/2018 11:00:42
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Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Consello Económico e Social (CES) creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, é un
instrumento de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta
de Galicia, creado coa finalidade de facer efectiva a participación destes axentes na
política socioeconómica da Comunidade Autónoma, tendo entre as súas funcións a
emisión, en determinados supostos, de ditames preceptivos e tamén informes.

O pasado día 28 de febreiro de 2018 foi presentado o documento titulado Por unha
alianza no sector industrial galego: 50 propostas. Durante a presentación deste
documento a presidenta do CES, Sra. Porro Martínez, declarou que esperaba que o
informe “non quedase nun caixón" e que "agora é a quenda dos xestores, dos que teñen
a responsabilidade de tomar decisións".
Na páxina 406 do documento figura a proposta 3.1.1 denominada “Xerar unha canteira
de científicos e tecnólogos, estimulando a curiosidade científica e a creatividade dende
o inicio da ESO, e con atención particular á incorporación das nenas ao ámbito
tecnolóxico”, que se xustifica na urxencia de contar con máis capital humano no ámbito
científico-tecnolóxico e, ademais, reducir a fenda de xénero que evidencia a
participación desigual das mulleres nas actividades científicas e tecnolóxicas.

Como indicadores de seguimento, proponse como valor desexado unha porcentaxe dun
44,4 % de persoas matriculadas en graos relacionados coas áreas STEM (science,
technology, engineering y mathematics, correspondentes co galego a ciencias,
tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) en Galicia no ano 2020 (incrementando nun 20 %
o valor actual) e dun 50 % o número de mulleres matriculadas en graos relacionados
con áreas STEM en Galicia, tamén no ano 2020 (incrementando nun 47 % o valor
actual).

Non obstante, o documento indica que carece de información agregada sobre o número
de nenos e nenas involucrados en programas de divulgación científica extraescolares.
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Certamente, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten
iniciado liñas de actuación encamiñadas a potenciar as vocacións STEM, como se pode
comprobar con facilidade na memoria presentada nos orzamentos da Comunidade
Autónoma para o ano 2018, onde podemos ler que é unha liña estratéxica Edudixital, a
Estratexia galega para a educación dixital 2020, que trata de favorecer o
desenvolvemento das competencias dixitais e científico-tecnolóxicas (STEM) do
alumnado mediante o proceso educativo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tamén podemos comprobar que dentro da Estratexia galega para a educación dixital
2020 (Edudixital 2020) figura que os centros contarán con dotacións de recursos
adecuados para o seu desenvolvemento e poranse en marcha plans específicos de
formación para o profesorado e o alumnado (Semana STEM).

O anterior supón, a nivel de compromiso económico para o ano 2018, que no orzamento
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e dentro do programa
423B – Prevención do abandono escolar, existe unha consignación de 300.000 € para
axudas ao alumnado e de 130.000 € para proxectos enmarcados na estratexia galega de
educación dixital; se consideramos que a totalidade do programa 423B – Prevención do
abandono escolar ten unha dotación de 23.121.879 €, concluímos que se destina
directamente a actividades relacionadas co ámbito STEM o 0,56 % do orzamento dese
programa.

Se empregamos os orzamentos do ano 2017 e a súa aplicación durante este curso
2017/2018, comprobamos que a Resolución do 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca a “Semana
STEM” dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de Educación Primaria e primeiro
e segundo cursos de Educación Secundaria obrigatoria convoca a selección de centros
para a “Semana STEM”, dotando dita actividade con 210.540 € procedente da
aplicación orzamentaria 10.50.423B.640.4, que corresponde a Mellora do éxito escolar.

Como resposta a esta iniciativa e mediante Resolución definitiva do 17 de outubro de
2017, resultan admitidos 11 centros (dos 36 solicitantes) con alumnado de quinto e
sexto cursos de Educación Primaria e 8 centros (dos 31 solicitantes) con alumnado de
primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria. En total, 150 alumnos
de Educación Primaria e 153 de Educación Secundaria Obrigatoria.

Todo o exposto ata este momento evidencia que a resposta a esta necesaria iniciativa
non está a ser, nin con moito, a desexable, máxime se temos en conta que estamos a
dous anos do remate da estratexia.
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Polos motivos expostos o deputado e a deputada que asinan preguntan:

Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da
participación dos centros da comunidade autónoma nas iniciativas desenvoltas ata este
momento relacionadas coas vocacións STEM?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/03/2018 18:05:05
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 18:05:12
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Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No Pleno celebrado o día 25 de xaneiro de 2017 foi aprobada a Proposición non
de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre a posta en
marcha polo Goberno galego dunha plataforma de elaboración das
programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria
e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade autónoma de
Galicia.
Na dita proposición, o texto aprobado establece que: “O Parlamento de Galicia
insta a Xunta de Galicia a ampliar ás etapas de educación infantil, primaria,
secundaria obrigatoria e bacharelato a liña emprendida pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en formación profesional,
poñendo, á maior brevidade posible, un conxunto de instrumentos e ferramentas
informáticas, que permitan a elaboración das programacións didácticas acorde
co modelo curricular vixente.”

Con data 10 de marzo de 2017,
parlamentario considera que ten a
número de entrada 6425) sobre as
Cultura, Educación e Ordenación
previstas no texto aprobado.

e dada a transcendencia que este grupo
cuestión, foi rexistrada unha pregunta (co
accións que tiña iniciado a Consellería de
Universitaria para acadar as finalidades

Conscientes da dificultade da posta en marcha da dita plataforma, dificultade
vinculada en gran medida á toma de decisións sobre o modelo e non ao soporte
técnico ou informático preciso, este grupo parlamentario non formulou a
pregunta na Comisión 4ª celebrada o día 1 de xuño de 2017.

Na dita comisión, o Sr. director xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa informou das reunións mantidas e dos avances
experimentados.
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Transcorrido máis dun ano da aprobación en pleno da iniciativa, parece necesario
coñecer o estado actual dos avances, así como a perspectiva temporal de posta en
funcionamento da plataforma en cuestión.

Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Que accións ten desenvolto, desde o inicio deste curso 2017/2018, a Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para acadar as finalidades
previstas no texto aprobado?

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/03/2018 17:54:38
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 17:55:00
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Grupo Parlamentario Socialista presentou emendas aos orzamentos de 2018,
así como aos dos anteriores anos, para compensar as partidas que se ven
desatendidas, debido a que unha boa parte do programa 723A Competitividade e
mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura, vai destinado a
investimentos produtivos na acuicultura.

Hoxe, desde distintas confrarías da Costa da Morte, vólvese chamar a atención
sobre esta cuestión, xa que ven como das pedras estratéxicas para o percebe,
extráese a mexilla, co consentimento da Xunta, esquilman as rochas, poñendo en
perigo un recurso que é fundamental. As persoas percebeiras ven con asombro,
rabia e impotencia o abuso que supón o que se poida extraer mexilla por todo o
litoral galego, destruíndo todo o labor de protección e coidado deste recurso.
Todos os esforzos fronte o furtivismo no serven para nada se logo é o propio
Goberno galego o que autoriza esta práctica que impide o crecemento do percebe
e desbota todo o seu traballo.

Coa chegada da Semana Santa, desde Galicia, destino turístico entre outras
cuestións pola súa gastronomía, obsérvase con preocupación que nin a extracción
da mexilla nin a meteoroloxía axudan a quen del depende economicamente, un
recurso cada vez é máis escaso e de menor talla.

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:

Vai establecer o Goberno galego zonas exentas de extracción de mexilla nas
áreas de especial sensibilidade para o percebe galego?

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2017
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 05/03/2018 18:11:30
Julio Torrado Quintela na data 05/03/2018 18:11:48
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Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel
Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez 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 en Pleno.

A Diabete Mellitus é unha enfermidade metabólica crónica con un gran impacto a nivel
social, pero tamén económico.
Caracterízase pola elevación dos niveis de azucre no sangue, por deficiencia na
produción ou a acción da Insulina.
Precisa atención médica continua, e estratexias de control das cifras de glucosa para
diminuír o risco e o desenvolvemento de complicacións propias da enfermidade.
Clasifícase en catro categorías: a tipo I, a tipo II; a xestacional e a secundaria, debido a
outras enfermidades ou inclusive a tratamentos farmacolóxicos.
A Diabete Mellitus tipo I, representa entre o 5-10% dos casos de diabetes, e afecta
principalmente a nenos e adolescentes, precisando en todos os casos a administración
de insulina para o seu tratamento.
A Diabete tipo II, é unha enfermidade da idade adulta, en relación co déficit ou a
resistencia á insulina. Considérase á obesidade como causa primeira desta variedade
de diabete, en persoas con predisposición xenética.
A diferencia da diabete tipo I, a tipo II pódese tratar inicialmente con dieta e exercicio, e
posteriormente en moitos casos con distintos medicamentos por vía oral. Noutros
casos, ou na propia evolución da doenza, é preciso o tratamento con insulina.
Ven a representar arredor do 90% do total dos casos desta enfermidade.

As complicacións agudas mais frecuentes son a hipoglucemia, a hiperglucemia e a
cetoacidose. Entre as complicacións a longo prazo, desatacan a retinopatía, a
nefropatía, a neuropatía, e as complicacións macrovasculares.

88085

De cara a evitar a aparición destas complicacións faise necesario ter un control sobre
as cifras sanguíneas de azucre. A automonitorización da glucosa no sangue capilar
feita polo propio paciente permite avaliar a resposta ao tratamento de xeito individual,
axustando a súa inxesta de comida, a súa actividade física e a súa medicación. Este
sistema estase a utilizar a día de hoxe.
Os avances técnicos e nas TICs poderían facilitar este control e monitorización, de
xeito que mellore a calidade de vida destas persoas, a morbilidade asociada e a propia
evolución da enfermidade e complicacións.
A diabete é unha enfermidade crónica que afecta seriamente a vida do paciente, da
súa familia e do seu entorno. Sabemos que en Galicia estase a traballar en distintos
proxectos dirixidos a estes pacientes.
En diversos medios recóllense avances nas tecnoloxías sanitarias sobre novidosos
sistemas de control da glucemia que, sobre todo en nenos, poderían supoñer un
avance significativo no control da súa diabete.
Polo exposto os deputados deste Grupo formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Ten previsto a Consellería de Sanidade incorporar algún destes sistemas tecnolóxicos
de control da glucemia para pacientes do Servizo Galego de Saúde?
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/03/2018 10:30:14
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/03/2018 10:30:22
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/03/2018 10:30:28
Marta Rodriguez Arias na data 06/03/2018 10:30:34
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/03/2018 10:30:42
María Soraya Salorio Porral na data 06/03/2018 10:30:51
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/03/2018 10:30:57
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Raquel Arias Rodríguez na data 06/03/2018 10:31:04
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/03/2018 10:31:13
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco
Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A asociación de directoras e xerentes de Servizos Sociais acaban de publicar un
informe elaborado cos datos de 2017 do Ministerio de Facenda, sobre o índice de
desenvolvemento dos servizos sociais 2017.

O dito estudo emprega o índice DEC, que intenta medir e avaliar o
desenvolvemento das estruturas e orzamentos dun sistema, os servizos sociais
que atenden ás necesidades de máis de oito millóns de persoas en España. el
único
O índice DEC aborda tres aspectos esenciais no desenvolvemento do Sistema
Público de Servizos Sociais:

D). Dereitos e decisión política (ata 1,5 puntos da valoración global).
Acádase a Excelencia se teñen unha Lei que recoñece dereitos subxectivos, e
Catálogo ou Carteira que os desenvolva.
Perda temporal da Excelencia: dous anos consecutivos con perspectiva
negativa.
E). Relevancia Económica (ata 3 puntos de valoración global)
Acádase a excelencia e obteñen polo menos 1,1 puntos en gasto consolidado
e como mínimo un 0,5 puntos en % respecto ao PIB rexional.
C). Cobertura (ata 5,5, puntos de valoración global)
Acádase a excelencia se obteñen polo menos a puntuación media de 8 dos 16
aspectos valorados, e como mínimo 4 de eles a máxima.
Cada un dos aspectos desagréganse en diversos indicadores, aos que se lles
asigna unha puntuación, e que a súa suma determina o resultado que cada
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comunidade autónoma obtén no correspondente aspecto e no total. De igual
xeito, establécense as condicións para acadar a excelencia en cada un dos tres
aspectos. A conxunción da excelencia acadada en cada un dos tres aspectos e da
puntuación total, determina a cualificación outorgada ao desenvolvemento do
sistema de Servizos Sociais en cada Comunidade Autónoma de acordo cunha
escala previamente determinada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Neste índice Galicia obtén unha cualificación global “Débil 4,15”, ocupando o
posto 13 na clasificación das comunidades autónomas no desenvolvemento do
seu sistema público de servizos sociais, sendo o gasto por habitante e ano en
2016 de 274,91 €, inferior ao rexistrado no 2011 (278,09 €) e por debaixo da
media do conxunto de España (339,69 €).

Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Que valoración que fai o Goberno galego sobre a cualificación global obtida?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/03/2018 10:39:25
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2018 10:39:32
Noela Blanco Rodríguez na data 06/03/2018 10:39:40
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno, relativa á atención da cirurxía pediátrica en Ourense.

A sanidade debera ser entendida por parte da Administración galega como un
servizo público elemental para a boa calidade de vida dos galegos e galegas, máis aínda
cando falamos da poboación infantil. Porén, para o caso de Ourense as decisións
durante anos dos gobernos Feijóo camiñaron en dirección contraria. Así as cousas,
durante os primeiros días do mes de outubro de 2013 coñeceuse publicamente a
confirmación da decisión unilateral do SERGAS de constituír para a cirurxía pediátrica
unha área de servizo compartido para a zona sur de Galiza.
Esta decisión supuxo na práctica que moitas familias e crianzas de Ourense que
precisen deste servizo fóra da xornada ordinaria e da programación teñan que
desprazarse a Vigo para o empregar. Para as crianzas e para as persoas da súa contorna
persoal, desprazarse a Vigo supón un esforzo e unha complicación, máis aínda cando se
trata de nenos e nenas de fóra da cidade ou das poboacións achegadas á conexión con
Vigo.
No ano 2018, malia o incremento de capacidade orzamentaria, non houbo
rectificación algunha. Desde o BNG entendemos que esta situación non está xustificada
e obedece unicamente á consolidación de políticas en materia de recortes que vén
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

aplicando o goberno do Partido Popular desde a chegada de Feijoo á presidencia da
Xunta. Máis aínda, nos últimos meses este grupo parlamentar recibiu denuncias de
persoas afectadas que referiron o empeoramento do servizo chegando a vivir situacións
nas que os preoperatorios caducaron e se incumpriron os prazos de agarda fixados pola
normativa. Polo tanto, varios anos despois da implantación do sistema, urxe a súa
revisión.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levará a cabo a Xunta de Galiza para corrixir as deficiencias na
atención de cirurxía pediátrica das e dos doentes de Ourense?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 06/03/2018 11:22:52

María Montserrat Prado Cores na data 06/03/2018 11:22:56

Ana Pontón Mondelo na data 06/03/2018 11:22:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/03/2018 11:22:59

Olalla Rodil Fernández na data 06/03/2018 11:23:01

Xosé Luis Bará Torres na data 06/03/2018 11:23:02
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Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Noela
Blanco Rodríguez, 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 Pleno.
Dende a Xunta de Galicia vénse afirmando recentemente a necesidade
dunha reforma da lexislación referente ao xogo en Galicia, actualizando
as normativas existentes (autonómica en 1985 e a estatal máis recente
promovida en 2011 polo Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero). A
existencia de novos formatos, como o xogo online, e a tolerancia social
desenvolvida ao redor dun problema de gravidade que aínda non é
percibido socialmente como tal, fan necesaria unha aposta decidida por
regular o sector de forma rigorosa e por potenciar, de maneira
específica, as vertentes referidas a promoción de xogo responsable,
prevención de condutas aditivas e o plano asistencial para as persoas
afectadas e/ou rehabilitadas.
Na actualidade, a asociación das cuestións do eido sanitario relativas ao
xogo céntranse no aspecto asistencial, e de maneira máis tibia do que
sería necesario. A importancia fundamental do sector tense en conta
dende puntos de vista fiscal e tributario, pero non se atende
correctamente por parte da administración as cuestións de prevención
de condutas aditivas e asistenciais. Resulta necesario elevar a dotación
orzamentaria dedicada a prevención e tratamento de condutas aditivas,
non en tanto todas as suxestións que se veñen facendo vía emendas aos
orzamentos da comunidade autónoma son sistematicamente rexeitadas
pola maioría que sustenta ao goberno autonómico, impedindo que estas
partidas puideran promover maior e mellor atención ás persoas
afectadas.
No mesmo sentido, debera ser asumido que unha das cuestións máis
importantes no tratamento do xogo dende a perspectiva de conduta
aditiva está na tolerancia social existente, como así apunta o
coñecemento existente froito da investigación e o traballo dos expertos.
Estas ideas derivan na necesidade de afrontar unha perspectiva
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pedagóxica que hoxe en día non está a existir, e que debera ter especial
incidencia nos colectivos máis mozos, pois a idade de inicio de
condutas de xogo está a diminuír preocupantemente. Na actualidade,
recentes estudios sinalan como franxa de idade de maior condutas ao
redor do xogo en torno ao grupo de 18 a 25 anos, cando hai apenas 5
anos se situaba na franxa dos 35 aos 40 anos. A irrupción do xogo
online, a aparición de maiores medios e plataformas, tanto virtuais
como online, a facilidade de acceso non controlado e outras cuestións
relativas ao baixo control existente favorecen que o problema actual
teña unha gravidade elevada e crecente.
Dadas estas cuestións, todo apunta á necesidade de focalizar maior
atención e compromiso nas políticas de prevención de condutas aditivas
en torno ao xogo e asistencia sobre xogo patolóxico, cuestións que
ademais deberan ser especificamente atendidas coa importancia que se
merecen nas vindeiras modificacións legais correspondentes.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
En que medida pretende a Consellería de Sanidade influír na
actualización da normativa existente sobre o xogo en Galicia?
Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/03/2018 16:19:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/03/2018 16:19:28
Noela Blanco Rodríguez na data 06/03/2018 16:19:32
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Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga e Paula Vázquez Verao,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do

disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara presentan a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia foi aprobada no Parlamento de Galicia
e publicada no Boletín Oficial do Parlamento o día 6/06/2006. Esta lei, no seu
título II ocúpase da adopción e no título III da autotutela (artigos desde 27 a 45),
dezaoito artigos nos que se regulan estas dúas figuras xurídicas.
Esta Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia, foi aprobada polo Parlamento galego
por unanimidade, con 74 votos a favor.
O presidente do Goberno daquela, José Luis Rodríguez Zapatero, do PSOE no
Consello de Ministros do 24 de marzo de 2007, acordou interpoñer recurso de
inconstitucionalidade contra os artigos 27 a 45 da Lei de Galicia 2/2006 de 14 do
xuño de Dereito Civil de Galicia (publicada no DOG de 29 do xuño de 2006).
A existencia dunha vara de medir diferente para cada comunidade constatouse
porque namentres en Galicia se interpuña este recurso de inconstitucionalidade
contra a lei de dereito civil galega, o mesmo goberno de Zapatero anulaba un
recurso de inconstitucionalidade interposto por o goberno de José María Aznar
(2003) contra a lei de dereito civil de Cataluña.
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Este recurso de inconstitucionalidade contra dita Lei de Dereito Civil de Galicia
foi admitido a trámite mediante providencia do 22 de maio de 2007, con
número 2845/2007.
Segundo a sentenza do TC 133/2017 de 16 do novembro de 2017, esta regulación
excede das competencias para a conservación, modificación e desenvolvemento
do Dereito civil propio atribuídas polo artigo 27.4 do Estatuto de Autonomía de
Galicia, vulnerando a competencia estatal nesta materia recollida no artigo
149.1.8 da CE.
Na súa sentencia o Tribunal Constitucional declara inconstitucionais e nulos o
título II( artigos 27 a 41) sobre a adopción e o título III ( artigos 42 a 45) sobre a
autotutela, cos efectos previstos no fundamento xurídico 8 no que se determina o
alcance temporal dos efectos de tal declaración de inconstitucionalidade. A data
de publicación da sentenza, o 20 de decembro de 2017 é a data clave para a
limitación temporal dos efectos da mesma.
“O noso pronunciamento de inconstitucionalidade dos artigos 27 a 41 da lei
2/2006 non afectarán as adopcións que sexan firmes na data de publicación
desta sentencia, pois o principio de seguridade xurídica, consagrado no artigo
9.3 CE, aconsella limitar os efectos desta resolución a aqueles procesos de
adopción que se atopen en curso ( que deberán axeitarse ós mandatos das
normas civís do Dereito común e ás procesuais de carácter estatal) ademais,
loxicamente dos que se inicien con posterioridade á dita publicación.”
No portal galego de adopcións da Xunta de Galicia, constátase que non hai
corrección das leis que se manexan a nivel autonómico nin alusión a esta
sentencia do TC, que declara nulas estas disposicións de adopción e de
autotutela, que se rexerán no sucesivo polo disposto no código civil e na lei de
axuizamento civil.
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No portal Lexgal tampouco se fai mención a nulidade desta regulación.
Finalmente, debemos indicar que segundo fontes xornalísticas con cita da propia
Consellería (publicado entre outros en La Voz de Galicia de 2 de marzo de 2018)
indícase que " La Xunta valora intensamente ampliar la diferencia de edad entre
adoptante y menor a 45 años". De ser certa esta información, e tendo en conta
que a lexislación aplicable dende o 21 de decembro é o dereito común (FX 8º), e
polo tanto o Código civil, que no artigo 175.1 establece (non valora) a diferenza
de idade máxima entre adoptante e adoptado en 45 anos, sorprende que a Xunta
só estea a sopesar aplicar a lei vixente.

Polo exposto, os deputados do Grupo Parlamentario de En Marea, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Está a Xunta de Galicia a aplicar a doutrina emanada da Sentenza aos
expedientes de adopción en curso, con revisión da normativa aplicable no
expediente (FX 8º da Sentenza)?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Paula Vázquez Verao
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 06/03/2018 17:29:39
Carmen Santos Queiruga na data 06/03/2018 17:29:46
Paula Vázquez Verao na data 06/03/2018 17:29:55
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Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres 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 Pleno.
En xuño de 2016 (hai case 2 anos, polo tanto), o conselleiro de Xustiza
prometía que, antes do verán de 2018, podería entrar en funcionamento
o novo edificio xudicial de A Parda en Pontevedra (20.000 metros
cadrados, espazo para albergar 25 sedes xudiciais, 240 prazas de
estacionamento, unha pasarela que o comunicará co actual...). O propio
Rueda firmaba o contrato de inicio das obras coa empresa construtora
(“COPROSA, SA”) o día 28 de xuño, cuxo responsable encomiaba o
deseño do futuro edificio e anunciaba que nos picos de maior actividade
serán entre 100 e 150 os operarios que traballarán na obra,
comprometendo que boa parte serán contratados en Pontevedra, así
como que as empresas subministradoras sexan tamén da comarca.
Mais se unha se pasea pola Parda, e aínda que non se poda predicir o
futuro, terá claro que o funcionamento do novo edificio xudicial antes
de que chegue o verán é imposible.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando prevé o Goberno que entrará en funcionamento o novo edificio
xudicial de A Parda?
Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Patricia Vilán Lorenzo na data 06/03/2018 17:34:56
María Luisa Pierres López na data 06/03/2018 17:35:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/03/2018 17:35:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/03/2018 17:35:10
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Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno, sobre o uso das bases helitransportadas da Xunta de Galicia por
helicópteros da empresa Babcock fóra de contrato.

Dende a época de lumes que arrasou gran parte do país galego, no mes de
outubro, En Marea vén denunciando o incumprimento por parte da Consellería
de Medio Rural de varias normativas en diferentes ámbitos, que pode ir dende
material caducado e residuos químicos amoreados sen control, como na base das
aeronaves de carga en terra de Antela (Concello de Xinzo de Limia), ata informes
que emitiu Inspección de Traballo sobre incumprimentos laborais e tarefas de
extinción en tódolos distritos forestais da comunidade.
Ademais de todo isto, investigacións de algún xornal, fixo públicas as tarefas de
mantemento integral (inspeccións que corresponden por horas de voo) que a
empresa Babcock, adxudicataria deste servizo destinada a defensa contra
incendios forestais da Consellería de Medio Rural , estaba realizando nunha base
da propia Consellería. Toén.
A CIG, por medio dun escrito remitido a Medio Rural, vén de pedir explicacións
de por que o helicóptero modelo B3 con matrícula EC-KZL, pertencente á
empresa Babcock, concesionaria dos medios aéreos extinción do Goberno
galego, está aparcado na base pública de Queimadelos, situada no Concello de
Mondariz (Pontevedra), cando xa rematou a tarefa para a que fora contratado.
Segundo consta no escrito, a aeronave ocupouse de facer tarefas de restauración
(helimulching) en zonas do Macizo Central Ourensá e facía base na Base
Helitransportada de San Xoán de Rio (Ourense).
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O 1 de xaneiro de 2018, En Marea xa denunciou que no distrito XIII (comarca de
Trives-Caldelas) atópase a empresa Tragsa e Babcock facendo estes traballos e
ocupando a base helitransportada de San Xoán de Río para facer estas labores de
restauración e xa preguntamos se a empresa Tragsa posuía permiso de cesión das
instalacións públicas da Consellería de Medio Rural para facer uso delas.
A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock), xunto ca consultoría
Natutécnia, foi contratada pola Xunta de Galicia para un servizo de helicóptero e
brigada durante os anos 2015, 2016 e 2017, con prórrogas ate 2019 destinado na
base ourensá de Toén (Expediente 15/2015). Pois ben, a CIG, vén de solicitarlle
a rescisión de contrato a estas empresas por incumprimento reiterado das
prescricións técnicas do servizo ao mudar un helicóptero mod. PUMA por un de
menos prestacións en carga de auga e brigada, o Bell 412.
Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea realiza a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en pleno:
-

Que resposta da a Xunta de Galiza a que un helicóptero pertencente a unha
empresa privada estea estacionado nunha base pública unha vez rematado
o seu cometido?

Santiago de Compostela a 06 de marzo de 2018
Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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David Rodríguez Estévez na data 06/03/2018 18:26:00

Paula Quinteiro Araújo na data 06/03/2018 18:26:09
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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 en Pleno.

O día 16 de marzo de 2017 debateuse na comisión 6ª a iniciativa número 5637
presentada polo Grupo Parlamentario Partido Popular, á que este grupo lle
presentou unha emenda (documento número 6722), a foi aprobada por
unanimidade dos 12 deputados/as presentes.

O texto aprobado foi o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia á posta en marcha de
actuacións que permitan dotar de servizos de banda larga ultrarrápida aqueles
autónomos ou empresas illadas situadas no rural que se atopan en situación de
desigualdade dixital fronte ás empresas das zonas máis urbanas.»

Co motivo de facer un seguimento do texto aprobado xa hai case un ano, os
deputados que asinan preguntan:

Que actuacións puxo en marcha a Xunta de Galicia que permitan dotar de
servizos de banda larga ultrarrápida aqueles autónomos ou empresas illadas
situadas no rural, que se atopan en situación de desigualdade dixital fronte ás
empresas das zonas máis urbanas?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2018 16:11:53
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José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O día 21 de marzo de 2017 debateuse no pleno a iniciativa número 4820
presentada polo Partido Popular, a cal foi aprobada por unanimidade dos 75
deputados/as presentes.

O texto que se aprobou foi o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1º. Dirixirse o Goberno de España para colaborar coa Xunta de Galicia para
desenvolver unha actuación conxunta de despregamento de redes de acceso de
nova xeración (NGA) de moi alta velocidade (100 Mbps), empregando os fondos
europeos dos que dispoñen ambas as administracións, para garantir o
cumprimento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de nova xeración á
vez que se aumenta a eficiencia dos fondos públicos.

2º. Dirixirse ao Goberno de España para obrigar os operadores que resultaron
adxudicatarios de bloques de frecuencias na banda de 800 Mhz a completar
conxuntamente, antes do 1 de xaneiro de 2020, unha cobertura que permita o
acceso a unha velocidade de 30 megabits por segundo (Mbps) a, cando menos, o
90 % dos habitantes das poboacións de menos de 5.000 habitantes de Galicia.»

Non obstante, e co fin de levar o control dos acordos aprobados no Parlamento,
os deputados que asinan preguntan:

Desenvolveu algunha actuación conxunta a Xunta de Galicia co Goberno de
España, sobre o despregamento de redes de acceso de nova xeración (NGA) de
moi alta velocidade (100 Mbps)?
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2018 16:13:49
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2018 16:14:06
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Carmen Santos Queiruga, Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García,
Ánxeles Cuña Bóveda, Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández, Marcos
Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, Luca Chao Pérez, Manuel Lago Peñas,
Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez
Estévez e Magdalena Barahona Martín, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

Tras a comparecencia do Conselleiro de vicepresidencia no Pleno do Parlamento
de data 6/3/2018 toda a cámara puido comprobar a falta de vontade política de
rematar coa folga indefinida dos traballadores e traballadoras de Xustiza que
acada a día de hoxe, cando se redacta esta Pregunta, o mes completo de
mobilización.
Existe un Acordo parlamentario, de data 4/12/2017, que insta por unanimidade
da cámara ao Goberno a acadar un acordo, xa que as reivindicacións laborais dos
traballadores e traballadoras son xustas.
Lonxe de favorecer iso, o Goberno dificultou ese acordo mediante a súa actitude
durante as negociacións, tanto nas ofertas realizadas como nas condicións de
cumprimento temporal nas mesmas; mediante a obstaculización dos dereitos
fundamentais dos traballadores/as impoñendo uns servizos mínimos abusivos na
folga ou tratando de evitar que se puidese dispoñer durante o mes de febreiro de
días festivos. Finalmente, o equipo negociador, funcionando máis como
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provocador que como conciliador, fan na práctica imposible o acordo, só
imputable á actitude da Xunta de Galicia e non á representación dos sindicatos do
Comité de Folga.
A situación é insostible no tempo, tanto polo dano que se infrinxe ao servizo
público ao nos negar toda a sociedade melloras que son indispensables para o bo
funcionamento da Xustiza como polo sufrimento innecesario que se causa a uns
traballadores que con nóminas moitos deles de apenas mil euros levan máis dun
mes sen cobrar.
A loita pola reposición de prazas amortizadas, rematar coa discriminación
salarial nas substitucións entre funcionarios/as; rematar co agravio salarial con
outras comunidades autónomas ou poñer fin ao espolio salarial en caso de IT son
medidas precisas para que a Administración sirva máis eficazmente os intereses
xerais da Xustiza, garantía dun Estado democrático.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
pregunta ao Goberno:

Cando pensa o Goberno cumprir o mandato parlamentario e dar cabo das
reivindicacións xustas das traballadoras e traballadores da Xustiza, en beneficio
do interese xeral?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Carmen Santos Queiruga na data 07/03/2018 12:48:39
Luis Villares Naveira na data 07/03/2018 12:48:48
Antón Sánchez García na data 07/03/2018 12:48:54
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/03/2018 12:49:04
Paula Vázquez Verao na data 07/03/2018 12:49:12
Eva Solla Fernández na data 07/03/2018 12:49:19
Marcos Cal Ogando na data 07/03/2018 12:49:27
Francisco Casal Vidal na data 07/03/2018 12:49:35
Luca Chao Pérez na data 07/03/2018 12:49:43
José Manuel Lago Peñas na data 07/03/2018 12:49:53
Juan José Merlo Lorenzo na data 07/03/2018 12:49:59
Paula Quinteiro Araújo na data 07/03/2018 12:50:04
David Rodríguez Estévez na data 07/03/2018 12:50:07
Magdalena Barahona Martín na data 07/03/2018 12:50:15
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Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, José Manuel
Pérez Seco e Abel Losada Álvarez, 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 Pleno.
Nos últimos anos, o Camiño Portugués a Compostela ten incrementado
notablemente o número de peregrinos que pasan pola cidade de
Pontevedra, facendo desta infraestrutura un motor fundamental para o
noso desenvolvemento turístico, cultural e económico.
No ano 2017 chegaron a Pontevedra 67 000 peregrinos e 14 000 fixeron
uso do actual albergue público. Cifras que se incrementan cada ano e
que, segundo todas as previsións, seguirán a incrementarse de xeito moi
importante ata o vindeiro Xacobeo, no ano 2021. Estes datos amosan
tamén dúas das principais carencias que Pontevedra ten en relación
coas oportunidades de xeración de emprego e riqueza que ofrece o
Camiño Portugués:
1. Incrementar o número de pernoctacións na cidade, pois só paran
no albergue o 21 % dos peregrinos.
2. Ofertar un maior número de prazas deste tipo, pois as 56 camas
que ofrece o actual albergue resultan claramente insuficientes.
De feito, entre abril e outubro esta instalación está sempre chea,
obrigando a rexeitar a multitude de persoas que inicialmente
tiñan pensado facer noite na cidade e no verán se lles ofrezan
como alternativa as instalacións do CEIP A Xunqueira I, que
obviamente non reúnen as máis mínimas condicións de confort.
3. Sobrepasar a situación do actual albergue no entorno da estación
de ferrocarril, un tanto afastado e situado á entrada da cidade.
No Concello de Pontevedra, co apoio da maioría de grupos da
Corporación Municipal, aprobáronse nos últimos anos importantes
obras de mellora urbana na traza do Camiño Portugués a Compostela,
nomeadamente na Ponte do Burgo, proximamente peonalizada e
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rehabilitada grazas aos fondos DUSI da Unión Europea. Dentro deste
proxecto de rehabilitación da ponte crearase unha praza pública na súa
cabeceira Norte e adquiriranse as tres vivendas que nela se localizan,
coa intención de conservalas e rehabilitalas nunha futura actuación,
para destinalas a unha fin de uso público aínda non concretada. Este
grupo parlamentario pensa que destinar esas tres vivendas a acoller o
novo albergue de peregrinos sería unha opción razoable e viable.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai colaborar o Goberno galego no financiamento na rehabilitación das
tres vivendas como novo albergue de peregrinos de Pontevedra,
atendendo ás necesidades de uso e suxestións indicadas pola
“Asociación de Amigos do Camiño Portugués”?

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/03/2018 16:07:40
María Luisa Pierres López na data 07/03/2018 16:07:46
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/03/2018 16:07:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/03/2018 16:07:55
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
No Consello da Xunta de Galicia do día 1 de marzo de 2018, presentouse un
informe sobre a consecución dos obxectivos do Plan especial de control da
Axencia Tributaria de Galicia, cuxo obxectivo era o de recadar 20 millóns de
euros para este exercicio 2017.
Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:
Cal é o contido do Plan especial de control da Axencia Tributaria de Galicia?

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/03/2018 16:51:13
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/03/2018 16:51:19
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Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco,
María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A bauxita é unha roca da que, tras os procesos oportunos, se obtén o aluminio.
Segundo datos que se manexan na industria, de catro toneladas de bauxita
obtéñense dúas toneladas de alumina e, destas, unha tonelada de aluminio.

Como sabemos, unha das factorías principais do Estado na fabricación de
aluminio está na localidade lucense de San Cibrao, que conta cun porto para a
descarga da bauxita e que pertence á Autoridade Portuaria de Ferrol – San
Cibrao.

O certo é que nos últimos meses vense observando un elevado incremento de
tráfico de camións cargados de bauxita, fenómeno directamente relacionado co
incremento de descargas deste material nos portos da Coruña e Ferrol.

Para que teñamos un coñecemento o máis exacto posible da verdadeira
dimensión do problema que estamos a expoñer, teñamos en conta algunhas
cifras:
1) A carga media dun barco dos denominados graneleiros é de 80.000
toneladas.
2) A carga máxima media que poden levar os camións que se dedican ao
transporte deste tipo de material é de 28 toneladas.
Polo tanto, a descarga nun porto dun barco desas características que deba ser
transportada en camións supón un número superior a 2.800 camións (se o
pensamos en termos de lonxitude, estamos a falar de máis de 53 quilómetros de
camións pegados uns os outros).
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A descarga de bauxita no porto exterior da Coruña supón que os camións
circulan pola nacional N-655 e a autovía A-6 entre A Coruña e Baamonde, de
Baamonde ata a saída 524 pola autovía A8 e despois pola estrada nacional N-642
ata San Cibrao.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A descarga no porto exterior de Ferrol supón que os camións circulan pola
autovía AG-64 entre Ferrol e Vilalba e despois pola A8 entre Vilalba e a saída
524 á que se fixo referencia antes, ata completar o percorrido ata San Cibrao.

En calquera caso, entre Vilalba e San Cibrao a ruta é a mesma, soportando o
tráfico correspondente con independencia do porto no que se descargue a bauxita.

Como se pode comprender con facilidade, esta é una situación que non debería
darse se temos en conta que a factoría de Alcoa en San Cibrao conta cun porto
que, ademais de pertencer á mesma autoridade portuaria que Ferrol, foi
construído no seu momento para dar servizo ás necesidades da factoría; de feito,
existe unha concesión de dominio público portuario a favor de Alúmina Española
S.A. e Aluminio Español S.A. para a ocupación de terreos de dominio público na
enseada de San Cibrao, tramo marítimo de Cervo e Xove (Lugo) con destino á
explotación dun porto comercial para carga e descarga da súa industria.

Polo tanto, todo apunta a que o porto de San Cibrao non está sendo empregado
de forma óptima para a súa finalidade e concesión, o que vai directamente en
detrimento da conservación, uso, seguridade e carga habitual de tráfico pesado
das vías ás que se fixo referencia, e particularmente no que se refire á nacional N642.

Aínda que as estradas A-6, A-8 e N-642 pertencen á Rede de Estradas do Estado,
a autovía AG-64 é de titularidade autonómica e, en todo caso, a situación exposta
orixina trastornos e incrementa a inseguridade viaria nesta comunidade
autónoma.
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Polos motivos expostos os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Que coñecemento ten a Xunta de Galicia da descarga de bauxita nos portos
exteriores de A Coruña e Ferrol en detrimento do de San Cibrao?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 07/03/2018 17:11:23
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/03/2018 17:11:30
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/03/2018 17:11:36
María Luisa Pierres López na data 07/03/2018 17:11:51
Raúl Fernández Fernández na data 07/03/2018 17:11:58
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Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno, relativa á reversión ao público de concesións
de centrais hidráulicas.

Os principais investimentos en aproveitamentos hidroeléctricos en España e en
Galicia realizáronse ao longo do século XX. Hoxe estes son xa un sistema
totalmente consolidado e efectivo de xeración de enerxía renovable. Esta enerxía
representa, segundo os datos de Rede Eléctrica de España, un 20% da potencia
instalada. Practicamente todos os investimentos realizados en aproveitamentos
hidroeléctricos responden ao modelo «investimento-concesión». Así, a cambio
do investimento privado outórgase aos promotores unha concesión de augas
cunha duración de entre 50 e 75 anos. Ao finalizar este prazo, as instalacións
deben reverter ao Estado. Esta particularidade confírelle á produción de enerxía
hidroeléctrica un dobre carácter, esencialmente público. Por unha banda, a orixe
da enerxía está na auga, que é un ben de dominio público. Xunto a iso, as
instalacións teñen como fin último a reversión ao patrimonio público da
Administración.
O modelo de investimento-concesión segue vixente para novos proxectos
hidroeléctricos, como os denominados «saltos reversibles», nos que as empresas
deben concentrar agora os seus proxectos de investimento. Outra das
características da enerxía hidroeléctrica, é que xeralmente a súa produción xérase
en zonas deprimidas de montaña, rurais e inmersas nun proceso de
despoboamento. E con todo a importante riqueza que se xera non repercute
significativamente no territorio, un territorio obrigado a soportar as
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consecuencias que este tipo de infraestruturas traen consigo. Así, o asumir certas
servidumes ou o risco potencial que levan algunhas instalacións non se traduce
na reversión “tan necesaria” nestas zonas. Hoxe os prazos daquelas primeiras
concesións están a finalizar. Pero obsérvanse disfuncións administrativas no
proceso de reversión. Ademais xurdiu a demanda social de reverter ao interese
público os beneficios que van volver ao Estado, e a necesidade de que estes
xoguen un papel crave na transición enerxética e no desenvolvemento dos
territorios que ven afectados os encoros.
En canto ás disfuncións administrativas cabe destacar a falta de dilixencia na
tramitación dos expedientes de reversión. A primeira reversión dun salto
hidroeléctrico en España non se produciu ata 2013 e chegou con atraso respecto
da data de finalización do prazo de concesión. Están a darse casos nos que o
Ministerio tarda dezaoito meses en tramitar a caducidade dos expedientes de
reversión e deixa sen ditar a resolución final do procedemento. Esta falta de
dilixencia permite que o concesionario siga explotando o salto hidroeléctrico e
obtendo ingresos millonarios máis aló do prazo que lle outorga a concesión.
Tamén debe destacarse a falta de políticas públicas unha vez se alcance a
reversión do salto. Este queda baixo a xestión provisional do organismo de conca
correspondente, pendente dun contrato de servizos ou concurso público de
explotación. O modelo investimento-concesión xa non se adapta a estes saltos
revertidos. Estes, que deben devolverse polo concesionario en adecuadas
condicións de funcionamento, requirirán unha xestión técnica para a que se
debería ir preparando a Administración pública sendo ademais os beneficios de
titularidade pública revertidos nas zonas afectadas. De feito actualmente xa
existen exemplos deste modelo de xestión a nivel estatal, autonómico e local.
Ademais, tras diversas sentenzas condenatorias a empresas xestoras de centrais
hidroeléctricas pola manipulación da poxa eléctrica, faise necesario incluír nos
pregos das concesións o cumprimento de consígnalas no operador do sistema

88118

para evitar os devanditos abusos e permitir unha maior penetración de enerxías
renovables.
O tema clave é a falta de políticas na reversión de saltos. É necesario o deseño
dunha política xeral de ámbito territorial en relación cos beneficios que xera un
ben de dominio público como é a auga. Unha política que debe enfocarse a
medio prazo, xa que os procesos de reversión de centrais sucederanse de forma
progresiva durante as próximas décadas. Os destinatarios dos beneficios que
xeran estas políticas de reversión deben ser os cidadáns, en primeiro termo, para
a restitución económica e social dos territorios afectados polas instalacións
hidroeléctricas. Deben contemplarse fins de utilidade pública ou interese social
xeneral que melloren o benestar dos cidadáns en todos os ámbitos: social,
cultural e de economía sustentable.
E non menos importantes son as cuestións ambientais que xorden na reversión,
desde saltos que xa non son rendibles e son abandonados nos nosos ríos ata a
necesaria adaptación dos saltos a novos caudais ecolóxicos.
No caso de Galicia desde hai décadas as compañías privadas xestionan en Galicia
148 centrais hidroeléctricas. Fano baixo o réxime de concesións, que empezaron
xa a caducar nalgúns casos. Nos próximos dez anos o prazo de permiso para
explotar os ríos galegos terminarase en 15 saltos de auga, e en 4 deles xa o fixo
recentemente. Pero nin a Xunta nin o Goberno central se plantexan, de momento,
xestionar publicamente estas centrais para que os seus beneficios revertan na
sociedade.
En Galicia dúas confederacións hidrográficas, a do Miño-Sil, dependente do
Goberno central, e a de Galicia-Costa, da Xunta, son os organismos responsables
das concas da comunidade. Ambas non se manifestan sobre os seus plans futuros
para os saltos aos que lles vaia caducando a concesión.
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O primeiro a tramitar é o prazo de extinción da concesión. As seguintes
tramitacións deberían estar xa realizadas ou en proceso:
Na Confederación do Miño-Sil:

a central minihidráulica de Enviande (río

Enviande); A central De Castro Caldelas (río Edo); A central de Castadón
Hervidoiro (río Loña); a central de Vilachán (río Vilachán) e a central de Cabo
(río Deva).
Na de Galicia-Costa: as de AH Fervenzas (río Vexo), CH Gümil (río Lambre) e
CH Castelá (río Mandeo).
A lexislación obriga a realizar durante este trámite un informe para determinar se
as instalacións seguen sendo viables e poderían continuar aproveitándose.
As 15 concesións que caducaron ou o farán nos próximos 10 anos en Galicia son
minicentrais. Non é o caso da central de Os Peares con concesión desde o ano
1910 que xa debería ser revertida á propiedade pública, pero en 2009 o Goberno
do partido socialista decidiu blindar a Gas Natural Fenosa para que puidese
seguir explotando ata 2059 esta central.
Ante a falta de información suficiente sobre a situación das concesións de
centrais hidráulicas e as actuacións da Xunta de Galicia neste eido, En Marea
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Está a Xunta de Galicia a desenvolver algún estudo, proxecto ou iniciativa
para poder asumir no seu momento a xestión das centrais hidráulicas con
concesións caducadas ou próximas a caducar?
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,
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Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 07/03/2018 18:12:51
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Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e María Luisa
Pierres López, 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
Pleno.
O I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral da Igualdade, dependente
da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Nesta iniciativa indícase que se trata de inverter a tendencia existente nos
últimos anos, nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e dos
estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos.
Inspirado en catro principios (transversalidade, sociedade igualitaria, Obxectivo
“violencia 0 nas aulas e na sociedade” e inclusión e integración da diversidade),
establece seis eixes:
1) Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas
dinámicas educativas.
2) Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo
que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos,
desde a liberdade e diversidade de opcións.
3) Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que
a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa
diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero,
lingüística,…).
4) Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables
e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de
xénero, sexual, e afectiva.
5) Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no
exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que
sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para
todos os membros da comunidade.
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6) Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero
e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial
atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple.
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Cada un destes eixes ten asociados unha serie de obxectivos que se acadan con
medidas: son 27 as que prevé o plan, algunha delas aplícase a varios obxectivos.

Como é lóxico, prevese un sistema de seguimento e avaliación a través dun
sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas
que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de
identificar aqueles aspectos no que é necesario incidir para acadar unha
educación igualitaria.

Considerando que o horizonte temporal que comprende a vixencia deste I Plan de
actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia son os cursos
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que, aos efectos
que nos ocupan, en xuño de 2017 (hai 8 meses) a información sobre os
indicadores do primeiro curso de vixencia (2016-2017) poden estar dispoñibles,
por iso o deputado e as deputadas que asinan preguntan:

Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria dos resultados acadados ata este momento na aplicación do I Plan
de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/03/2018 16:20:35
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/03/2018 16:20:42
María Luisa Pierres López na data 06/03/2018 16:20:57
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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 Pleno, sobre a praza de pediatría do centro de
saúde de Escairón, no Concello do Saviñao, e as medidas que debe adoptar a
Xunta para garantir a prestación do servizo.

A profesional que cubre o servizo de pediatría no Concello do Saviñao
está de baixa e previsibelmente non se reincorporará ao seu posto de traballo até
finais de 2018. Malia que esta profesional atende, ademais de Escairón, en
distintos días da semana, as crianzas doutros concellos: Quiroga, A Pobra do
Brollón e Bóveda; a Consellaría non a substituirá obrigando as familias a se
desprazar até Monforte para ser atendidas.
Unha situación que non é exclusiva destes concellos e que se produce de
maneira habitual no noso país.

Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta
oral en Pleno:
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Pensa cubrir esta vacante antes de que a persoa titular se reincorpore ao
seu posto de traballo?

Santiago de Compostela, 8 de marzo 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 08/03/2018 11:23:46

María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 11:23:50

Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 11:23:52
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 11:23:53

Noa Presas Bergantiños na data 08/03/2018 11:23:55

Xosé Luis Bará Torres na data 08/03/2018 11:23:58
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 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 Pleno.

No DOG nº 5 de 8 de xaneiro de 2018 publícase a ORDE do 12 de decembro de
2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de
prevención dos danos causados ós bosques por incendios e desastres naturais e para o
incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais,
para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (FEADER) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia
2014-2020
Na convocatoria establécese a esixencia para tódolos solicitantes de tramitar
telematicamente a documentación relativa as ditas axudas, mesmo ás persoas físicas.
Durante varios días acusáronse graves deficiencias na plataforma da Sede
Electrónica da Xunta de Galicia que impediron presentar solicitudes, entre elas as
axudas citadas no encabezamento desta iniciativa.
O prazo remataba o luns 19, e o venres 16 ás 16:38 persistía o problema. Parece
ser que cambiaron a configuración porque están remodelando a Sede. O caso é que estes
fallos na comunicación van en detrimento dos dereitos das persoas físicas e das diversas
asociacións e organizacións usuarias obrigadas da mesma.
1
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Por outro lado, na Orde citada a Consellería conculca a legalidade do
procedemento administrativo, que exclúe ós particulares de face-las solicitudes
telematicamente, ó obrigalos a facelo por este vieiro.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
É consciente a Xunta de Galicia que ó establece-la obrigatoriedade da xestión
telemática das solicitudes e presentación de documentacións ás persoas físicas está
conculcando un dereito das mesmas?

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 12:33:53

María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 12:33:58

Noa Presas Bergantiños na data 08/03/2018 12:34:00

Olalla Rodil Fernández na data 08/03/2018 12:34:04

Xosé Luis Bará Torres na data 08/03/2018 12:34:08

Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 12:34:11
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián García Míguez, 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 en Pleno.
O Presidente do Goberno galego anunciou, o pasado 21 de setembro, o incremento da
atención á dependencia coa incorporación de 3000 novos usuarios aos sistema de
libranzas, tanto para o coidado no contorno familiar como vinculadas a un servizo.
Con este incremento de novos usuarios, Galicia chega ás 20.800 persoas beneficiarias
de libranzas e, por primeira vez, ás 50.000 persoas usuarias do Sistema de Atención á
Dependencia, chegando a finais deste ano ás 52.000.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte preguntas en Pleno:
Cal é a previsión da Xunta de Galicia para o ano 2018 en relación ao número de
persoas en situación de dependencia atendidas?

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Arias na data 08/03/2018 12:45:45
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/03/2018 12:45:56
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/03/2018 12:46:02
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/03/2018 12:46:08
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/03/2018 12:46:14
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/03/2018 12:46:21
María Soraya Salorio Porral na data 08/03/2018 12:46:29
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, relativa á calidade e salvagarda pública do servizo sanitario
no aeroporto de Lavacolla.

Os aeroportos galegos e nomeadamente o aeroporto de Lavacolla son un
elemento fundamental para conectarnos internacionalmente e para conectar o mundo
co noso país. Neste ámbito entran en conxunción multiplicidade de factores e un dos
elementos nos que compiten é tamén a calidade da atención. Neste sentido, un dos
elementos diferenciais deste aeroporto ten sido a atención sanitaria dentro das súas
instalacións xa que, a diferenza do que acontece con outros aeroportos do Estado, foi
e é pública e polo tanto gratuíta. Este servizo non só atende a traballadores e
traballadoras no caso de o precisar, senón que constitúen un servizo elemental para
moitas e moitos pasaxeiros que pasan polo aeroporto e que ao final do ano superan
os dous millóns e medio de visitas.
Ademais, cómpre ter en conta varios factores que fan deste servizo médico
público unha necesidade. Dunha banda, a distancia de máis de quince quilómetros
do aeroporto a respecto dos centros sanitarios de referencia de Santiago de
Compostela e a orografía e distancia física á que se suman as inclemencias do
tempo, que fan que no caso de precisar unha determinada urxencia haxa un tempo
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mínimo de espera que no caso de ter un servizo médico para a atención básica vese
reducido e minóranse, polo tanto, os riscos. Doutra banda, cómpre ter en conta que o
aeroporto de Santiago de Compostela é clave nos voos transoceánicos e que é o
único H24 do norte do Estado español polo que se converte nun aeroporto chave en
cuestións de emerxencia.
Neste sentido, resulta evidente que a estratexia privatizadora de AENA e os
seus servizos trae consecuencias negativas para o desenvolvemento das actividades
do aeroporto de Santiago de Compostela, tamén no ámbito da garantía da saúde. A
todo isto súmase a opacidade e falta de axilidade dunha xestión decidida desde
Madrid ao tratarse dunha infraestrutura que malia ser de interese xeral para o pobo
galego non ten transferidas para Galiza as competencias.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións tomou ou vai tomar o goberno galego diante dos recortes que
vén experimentando o servizo sanitario do Aeroporto de Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 08/03/2018 12:56:47

María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 12:56:52

Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 12:56:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 12:56:55

Olalla Rodil Fernández na data 08/03/2018 12:56:56

Xosé Luis Bará Torres na data 08/03/2018 12:56:58
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno.

Na cidade de Ourense traballa a Asociación Autismo Ourense, que foi
constituída segundo a información pública dispoñíbel xa no ano 1999 como
asociación sen ánimo de lucro por familias de persoas con TEA (Trastorno do
Espectro do Autismo) e declara da de utilidade pública polo Ministerio do
Interior no ano 2003. Ao longo deste tempo ten atendido a numerosas persoas de
Ourense e dos seus arredores e recibido tanto doazóns como achegas de
institucións a través de subvencións, tanto da Xunta de Galiza como da
Deputación de Ourense, o Concello de Ourense e o propio goberno central así
como varios programas europeos.
Sen dúbida, as entidades e ONG´s do terceiro sector son un elemento
fundamental para a cohesión social e a atención a situacións de diferente tipo
canda os propios servizos públicos. Sen prexuízo do mantemento, promoción e
extensión dos servizos sociais de carácter público, débese manter a coordinación
e colaboración co terceiro sector de acción social na extensión de políticas de
benestar e na participación do seu deseño. Neste camiño, o papel da Xunta de
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Galiza á hora de axudar a manter o papel que cumpren determinadas asociacións
e colectivos, especialmente alá onde os servizos públicos non chegan, é moi
importante. Para isto, a Xunta de Galiza ten estabelecido diferentes convenios e
subvencións.
Recentemente o BNG coñeceu a través de diferentes novas a denuncia de
pais e nais de crianzas que acudían aos servizos que desenvolve Autismo
Ourense que daba conta dunha hipótese de peche así como da suba de prezos.
Contactados os pais e nais comunicaban que a dirección desta asociación
informaba de que, diante da minoración da contía de subvención que recibira por
parte da Xunta de Galiza, se vían obrigados a subir os prezos. Así as cousas, o
pasado 26 de febreiro recibiron por escrito unha comunicación de que se
manterían os servizos e os prezos até o 31 de xullo e de que a partir do 1 de
setembro se incrementarían de 150€ a 300€ ao mes para dúas sesións semanais
de atención temperá e de 84€ a 150€ ao mes para unha sesión semanal. Como
pode observarse, é un incremento importante. Se ben a demora neste incremento
permite ás familias planificar que tipo de actuacións tomar, non é menos certo
que pode supoñer unha dificultade importante para moitas delas. Cómpre ter en
conta, que malia teren moitos deles as axudas á dependencia recoñecidas, os
gastos nos que teñen que incorrer son de diferente índole. Máis aínda, cómpre ter
en conta que nos trastornos do neurodesenvolvemento é importante a estabilidade
na atención e que moitas destas familias, se teñen que mudar as e os profesionais
que atenden ás crianzas, experimentarán unha alteración importante.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións ten levado a cabo o goberno galego para contribuír a dar
unha saída á situación xerada en Autismo Ourense por mor da falta de
financiamento?

Santiago de Compostela, 8 de marzo 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 08/03/2018 13:48:48

María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 13:48:53
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Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 13:48:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 13:48:57

Olalla Rodil Fernández na data 08/03/2018 13:48:59

Xosé Luis Bará Torres na data 08/03/2018 13:49:00

4

88137

Á Mesa do Parlamento

Jacobo Moreira Ferro, Aurelio Núñez Centeno, Guadalupe Murillo Solís, Encarna Amigo Díaz,
Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez 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 en Pleno.

O hospital de Montecelo, construído nos anos 70, ten pasado por numerosos episodios de
ampliación e reformas.
En xullo de 2016, a Consellería de Sanidade e o Concello de Pontevedra asinaron un convenio
de colaboración para posibilitar a ampliación do hospital e para a dotación das infraestruturas e
servizos necesarios.
O seguinte paso foi a licitación e a adxudicación do Plan de Espazos e Plan Funcional. Estes
documentos elaboráronse acometendo un proceso de participación social recollendo achegas,
suxestións, etc. tanto dos profesionais como dos pacientes/usuarios dos centos integrantes do
Complexo Hospitalario de Pontevedra.
No DOG de 9 de agosto de 2017 publicouse o anuncio e licitación da contratación do servizo
de elaboración do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, do anteproxecto para a
reforma e ampliación do Hospital de Montecelo (Pontevedra), e da redacción do proxecto
básico e de execución e dirección facultativa da fase I da obra de construción do Gran
Montecelo.
Por isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
Que avances e novidades se teñen producido nos últimos meses no proxecto do Gran
Montecelo, en Pontevedra?

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Jacobo Moreira Ferro na data 08/03/2018 14:30:59
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/03/2018 14:31:14
María Guadalupe Murillo Solís na data 08/03/2018 14:31:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/03/2018 14:31:24
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/03/2018 14:31:26
Marta Rodriguez Arias na data 08/03/2018 14:31:31
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/03/2018 14:31:45
María Soraya Salorio Porral na data 08/03/2018 14:31:52
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/03/2018 14:31:56
Raquel Arias Rodríguez na data 08/03/2018 14:32:06
Sandra Vázquez Dominguez na data 08/03/2018 14:32:11
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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 Pleno.

A Comisión 1ª do Parlamento galego, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na súa sesión do 3 de outubro de 2017, adoptou o seguinte acordo
unánime:
“O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a
1. Negociar co arcebispo de Santiago, no marco da comisión mixta Xunta-Igrexa
Católica, a retirada da inscrición franquista da igrexa de Santiago de Cangas antes de
finais de 2017.
2. Estender esta negociación a outras inscricións similares que aínda
permanecen nas fachadas das igrexas, co obxecto de que se retiren no prazo máis breve
posíbel.
3. No caso de que a igrexa católica non amose disposición, de acordo co
establecido na lei 52/2007, de 26 de decembro, (…), coñecida como lei de memoria
histórica, e a Lei 5/2016, de 4 de maio, de patrimonio cultural de Galiza, iniciar os
correspondentes expdientes para ordenar a retirada das citadas inscricións, considerando
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a súa dobre condición de símbolos de exhaltación do franquismo e de atentados contra o
patrimonio”.

Trascorridos máis de 5 meses do devandido acordo, formúlase a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:
Que xestións realizou a Xunta de Galiza para o cumprimento deste acordo
parlamentar?

Santiago de Compostela, 8 de marzo 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 08/03/2018 17:59:03
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María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 17:59:08

Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 17:59:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 17:59:10

Olalla Rodil Fernández na data 08/03/2018 17:59:12

Noa Presas Bergantiños na data 08/03/2018 17:59:13
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

No DOG do 20 de xaneiro de 2017, a Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicou a Orde do 30 de
decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
subvencións para a creación e/ou a mellora das infraestruturas, dotacións,
instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais,
destinados a concellos de Galicia para o ano 2017, de forma individual e
mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

A dita subvención vai destinada aos concellos galegos, de forma individual ou
mediante asociacións ou agrupacións de concellos, para a creación e/ou mellora
das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á
prestación de servizos municipais, segundo se indican na propia orde; co obxecto
de proporcionar á poboación rural os servizos básicos que cubran as súas
principais necesidades, proporcionando benestar e facilitando a implantación de
actividades que poidan xerar emprego e fixar poboación, apoiando a
implantación e mellora dos servizos á poboación rural e procurando satisfacer as
novas necesidades dos habitantes e das empresas das áreas rurais.

Para a materialización do obxecto exposto na Orde de subvención se destinan
1.986.666€ e o prazo de execución, ampliado pola Orde do 27 de outubro de
2017 , foi ata o 15 de novembro de 2017.

Á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan preguntan:

Considera o Goberno galego que esta subvención acadou os obxectivos
perseguidos e establecidos na propia orde de subvencións?
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Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/03/2018 18:02:46
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/03/2018 18:02:55
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, José Manuel Pérez Seco, José Antonio
Quiroga Díaz, e Abel Fermín Losada Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No Consello da Xunta desenvolvido o 1 de febreiro de 2018 presentouse un
informe relativo aos convenios asinados en 2017 pola Consellería do Medio
Rural e 35 concellos galegos, para a adquisición de tractores e apeiros co
obxectivo da roza e limpeza de maleza para prevención dos incendios forestais.

O orzamento total dedicado á materialización destes convenios de colaboración
foi de máis de tres millóns de euros para a compra de tractores neses municipios,
que percibiron ata 90.000 euros para a compra desta maquinaria con dous apeiros
para rozas”, segundo se reflicte na información aos medios facilitada polo
Goberno da Xunta de Galicia.

Tamén se manifesta a intención do Goberno galego de repetir este proceso
iniciado por primeira vez en 2017, e que o Consello da Xunta tivo coñecemento
nese consello dun informe final sobre o proceso.
Á vista destes datos a deputada e os deputados que asinan preguntan:

Cales foron os motivos polos que o Goberno galego non estableceu unha
convocatoria pública con criterios obxectivos e concorrencia competitiva para
todos os concellos galegos, co fin de colaborar nos labores de roza e limpeza de
maleza para evitar os incendios forestais?

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/03/2018 18:14:20
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/03/2018 18:14:28
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/03/2018 18:14:37
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María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
urxente para a súa reposta oral en Pleno.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén dada pola necesidade de que o Goberno galego dea
conta das medidas adoptadas e dos obxectivos programados en
materia de igualdade, tras o clamor igualitario celebrado o pasado
día 8 de marzo.
Ao longo da VII lexislatura tivemos ocasión de ver cómo no
Parlamento galego se aprobaba o Proxecto de lei do traballo en
igualdade das mulleres de Galicia. Un ambicioso texto legal que foi
impulsado co obxectivo de conseguir que as traballadoras teñan as
mesmas oportunidades que os seus compañeiros masculinos de forma
real e efectiva. Unha norma que contou co valor engadido de ser
abordada en permanente comunicación con axentes sociais, laborais e
económicos da Comunidade Autónoma.
Unha normativa fundamentada na toma de conciencia de que a
discriminación sufrida polas mulleres é a máis antiga e persistente no
tempo, a máis estendida no ámbito territorial, a que máis formas
revestiu ao longo da historia, e a que afecta ao maior número de
persoas.
A Lei do traballo en igualdade foi impulsada para abordar a
desigualdade que sofre a muller no ámbito laboral de forma estrutural,
de tal maneira que establece medidas para favorecer o seu acceso ao
emprego en condicións de igualdade, a través dun plan de emprego
feminino; crear unha unidade administrativa sobre igualdade dentro do
departamento da Administración autonómica competente en materia de
traballo; fomenta a promoción profesional da muller a través do
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impulso de plans de igualdade nas empresas e coa creación da Marca
Galega de Excelencia en Igualdade; establecer canles de participación
das asociacións de mulleres nas políticas laborais; articular o
seguimento da negociación colectiva, para evitar cláusulas
discriminatorias; ter en conta de forma específica as necesidades de
formación das desempregadas, e concretamente as dos sectores
agrogandeiro e pesqueiro; e tamén facer fincapé na necesidade de
fomentar a corresponsabilidade nos eidos laboral, persoal e familiar, co
apoio á vertebración de plans de programación de tempo e de bancos de
tempo nos distintos municipios.
Todo este importante esforzo da VII lexislatura está sendo destruído na
actual polo Goberno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Comezou por
modificar a lei, apoiándose nesa suposta racionalización administrativa
das políticas de igualdade, pero que na realidade, o obxectivo principal
foi poñer en mans exclusivas da Administración galega o
desenvolvemento e deseño das políticas de igualdade.
Despois destes anos vemos, con profunda tristura, que as expectativas
xeradas por esta importantísima norma van esmorecendo. Sen pechar os
ollos á influencia da crise global que estamos a vivir, en Galicia temos
que facer referencia á mala xestión do Executivo galego.
E mentres tanto na rúa as mulleres este pasado 8 de marzo teñen
manifestado amplamente o seu malestar e disconformidade cunha
realidade para a que , as medidas postas en práctica parecen levar un
ritmo lento e insuficiente. A fenda salarial entre homes e mulleres, o
maior índice de paro nas mulleres, menores pensións, alta feminización
de traballos pouco remunerados, o seu papel principal como
coidadoras, pouca presencia en postos de representatividade nas
empresas públicas e privadas, etc... son moitas das consecuencias que
se pretenden atallar e para as que as medidas se demostran totalmente
ineficaces.
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Polo exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Está a Xunta de Galicia disposta a implantar medidas eficaces que
contrarresten todas as desigualdades que gran parte das mulleres
galegas teñen denunciado nas manifestacións do pasado 8 de marzo?
Pazo do Parlamento, 12 de marzo de 2018
Asdo.:

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

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 12/03/2018 17:22:43
María Dolores Toja Suárez na data 12/03/2018 17:22:50
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/03/2018 17:23:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/03/2018 17:23:06
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/03/2018 17:23:11
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia xustifícase pola crecente preocupación social existente en Galiza
pola loita contra os incendios forestais.

Exposición de motivos
Ante a crecente preocupación social que hai na Galiza pola loita contra os
incendios forestais, formúlase a seguinte pregunta co obxecto de coñecer que medidas
de prevención e de loita contra os incendios pensa incluír o Goberno galego no Pladiga
para corrixir erros do pasado e usar todos os recursos de prevención dispoñíbeis para
evitar que se poidan repetir graves incendios.

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos deputados e
deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno,
polo trámite de urxencia:
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Ten previsto a Xunta de Galiza aprobar o Pladiga antes de Semana Santa?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/03/2018 18:07:52

María Montserrat Prado Cores na data 12/03/2018 18:07:58

Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2018 18:08:00

Olalla Rodil Fernández na data 12/03/2018 18:08:01

Noa Presas Bergantiños na data 12/03/2018 18:08:03
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xosé Luis Bará Torres na data 12/03/2018 18:08:04
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara
presenta a seguinte Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno,
relativa a situación das urxencias no CHUS.

Xustificación da Urxencia.

A urxencia ven motivada pola necesidade de tratar de xeito inmediato este asunto
para poder adoptar solucións o antes posible.

Polo anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente:

-

Cando ten pensando o Goberno, dotar dos medios materiais e humanos
suficientes o servizo de urxencias do CHUS?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 12/03/2018 17:54:52
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza ante o clamor social nas rúas
contra a discriminación das mulleres, as baixas pensións ou os recortes na
xustiza?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2018 18:22:45

88155

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, considera vostede que ten políticas públicas á altura do
que merecen as persoas maiores?

Pazo do Parlamento, 12 de marzo de 2018
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/03/2018 16:57:22

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

88156

Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.

Que vai facer a Xunta de Galicia para atender as xustas reclamacións da
cidadanía galega, expresadas nas rúas durante as últimas semanas?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 12/03/2018 18:27:30
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