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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 18 de xullo de 2018, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
- 33420 - 21006 (10/PRE-005353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e dous máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para rexeitar o proxecto urbanístico da
Horta do Cura, no casco histórico de Pontevedra, o coñecemento polo Goberno galego do estado
de degradación que presenta ese espazo e a súa posición en relación cunha posible alternativa ao
aparcadoiro proxectado
- 33379 - 14263 (10/PRE-007298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e tres máis
Sobre o convenio entre a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense para abrir ao público as piscinas do Parque Tecnolóxico de Galicia
- 33431 - 28944 (10/PRE-008347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e tres máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria que presentan os créditos deﬁnitivos da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia no ano 2017, así como os programas e servizos
afectados
- 33289 - 30186 (10/PRE-008465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e dous máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adopción na actualidade de todas as medidas preventivas necesarias para evitar o contaxio de enfermidades infecciosas nos centros de menores
dependentes da Administración autonómica, as previstas para ese ﬁn e os datos referidos aos brotes detectados no centro de Monteledo, así como as medidas adoptadas ao respecto
- 33378 - 30986 (10/PRE-008605)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e tres máis
Sobre a renovación polo Goberno galego no ano 2018 do convenio coa Deputación Provincial de
Ourense para a apertura ao público da piscina da Consellería de Economía e Industria situada no
Parque Tecnolóxico de Galicia, ou, se é o caso, as razóns para non facelo, as actuacións levadas a
cabo no último ano para adaptar ese espazo á normativa vixente e a realización do estudo económico para o acondicionamento da súa zona deportiva, así como o orzamento que vai destinar
para ese ﬁn
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- 33318 - 30987 (10/PRE-008606)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos ás analíticas da calidade da subministración da auga realizadas polos concellos de Redondela e Baiona e remitidas á Xunta de Galicia nos meses de decembro de 2017 e xaneiro e febreiro de 2018
- 33377 - 30988 (10/PRE-008607)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos ás analíticas da calidade da subministración da auga realizadas polos concellos de Vigo, Redondela e Baiona, así como as da propia Xunta de Galicia, nos meses de decembro
de 2017 e xaneiro e febreiro de 2018
- 33288 - 31059 (10/PRE-008616)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e dous máis
Sobre a fase de tramitación en que se atopa o expediente de concentración parcelaria na parroquia de San Pedro de San Román, no concello de Santiso, así como o prazo previsto para o inicio
dos traballos
- 33419 - 31172 (10/PRE-008627)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís, e cinco máis
Sobre o coñecemento e a opinión do Goberno galego respecto do Proxecto básico e estudo de
impacto ambiental para a solicitude da autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos situadas en Teo (A Coruña) presentado polo Grupo Toysal, así como o seu impacto
ambiental e social
- 33430 - 31314 (10/PRE-008641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e tres máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter no lugar de San
Miguel de Reinante, no concello de Barreiros, a carencia dunha estación depuradora de augas residuais, os datos referidos á tramitación do proxecto de construción dunha nova EDAR para ese
lugar e as súas previsións en relación coa dotación dunha partida orzamentaria especíﬁca para a
depuración dese concello
- 33287 - 31632 (10/PRE-008673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis, e cinco máis
Sobre o balance e os datos do Goberno galego referidos ás actuacións de limpeza levadas a cabo
polos concellos nas faixas secundarias de seguridade e protección contra os lumes, as achegas
orzamentarias realizadas pola Xunta de Galicia para ese fin e os principais impedimentos atopados polas entidades locais para a posta en práctica das instrucións da Consellería do Medio Rural
ao respecto
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- 33429 - 31725 (10/PRE-008685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e tres máis
Sobre a fase en que se atopa o proxecto básico e estudo de impacto ambiental dunha planta de xestión
de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo, a opinión do Goberno galego respecto
do seu impacto e a suﬁciencia das tecnoloxías punteiras reﬂectidas no proxecto, así como as súas intencións referidas á exixencia dun plan de restauración detallado e a posición que vai adoptar ao respecto
- 33241 - 31726 (10/PRE-008686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco máis
Sobre a alternativa elixida pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento da planiﬁcación integral
da mellora da seguridade da estrada OU-402 no treito de Reza segundo as demandas veciñais, os
datos referidos á tramitación das alegacións presentadas ao proxecto de construción dun itinerario
peonil e ciclista nese tramo e os prazos estimados para a concreción do proxecto ﬁnal e a súa execución, así como as previsións ao respecto
- 33240 - 32289 (10/PRE-008728)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e tres máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias que presenta o servizo de atención pediátrica do concello do Val do Dubra, como consecuencia da redución do seu
horario de atención e o traslado a outro espazo do seu lugar de consulta
- 33239 - 32313 (10/PRE-008734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e dous máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do servizo de atención primaria que se está a prestar
no concello de Forcarei, na provincia de Pontevedra, os datos ao respecto referidos ao Centro de
Saúde de Soutelo de Montes e as actuacións previstas polo Sergas para garantir os servizos de matrona e de pediatría no Centro de Saúde de Forcarei durante o período vacacional
- 33317 - 32343 (10/PRE-008743)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco máis
Sobre as deﬁciencias detectadas nas cociñas da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, en particular na do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o prazo previsto para
a posta en funcionamento do novo servizo de cociña no novo ediﬁcio dese hospital e as actuacións
que vai levar a cabo o Goberno galego na cociña actual namentres, así como a súa opinión respecto
da garantía nesta das condicións de seguridade laboral necesarias
- 33415 - 32810 (10/PRE-008784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e tres máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do proxecto do Grupo Toysal para a instalación
dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo, a súa
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opinión en relación co desenvolvemento deste tipo de proxectos en solos rústicos e/ou solos situados preto de zonas residenciais e as súas previsións sobre a introdución dalgunha modificación normativa ao respecto
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na Proposición non de lei de iniciativa popular presentada por Cidadáns-Partido
da Cidadanía relativa á formación do profesorado de primaria e secundaria con alumnos diagnosticados con trastorno de espectro autista (TEA). (Doc. núm. 33385)
Advertido un erro material na publicación da citada proposición non de lei no BOPG núm. 338, fasc. 1,
do 19 de xullo, relativo á epígrafe en que foi publicada, procédese á súa corrección nos seguintes termos:
Nas páxinas 109974 e 109983, onde di:
1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular
Proposición non de lei de iniciativa popular presentada por Cidadáns-Partido da Cidadanía relativa
á formación do profesorado de primaria e secundaria con alumnos diagnosticados con trastorno
de espectro autista (TEA). (Doc. núm. 33385)
Debe dicir:
1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.3. Proposicións non de lei de iniciativa popular
1.3.6.3.1. Proposicións presentadas
Proposición non de lei de iniciativa popular presentada por Cidadáns-Partido da Cidadanía relativa
á formación do profesorado de primaria e secundaria con alumnos diagnosticados con trastorno
de espectro autista (TEA). (Doc. núm. 33385)
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1063313
Data
13/07/2018 11:19

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 21006, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural para rexeitar o proxecto urbanístico da Horta do Cura, no
casco histórico de Pontevedra, o coñecemento polo Goberno galego do estado
de degradación que presenta ese espazo e a súa posición en relación cunha
posible alternativa ao aparcamento proxectado”, (publicada no BOPG número 224
do 7 de decembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
que ten o seguinte contido:
“No artigo 88 Planeamento de desenvolvemento do PEPRICA de Pontevedra recóllense tres
áreas de planeamento para o seu desenvolvemento, entre elas a P1. Horta do Cura. Así
mesmo, no artigo 15.3 do PEPRICA establécese: ‘No caso do desenvolvemento dos
CVE-PREPAR: 63f588f6-4ec1-8385-d044-8c6d4e06a552

polígonos previstos neste Plan, os proxectos de xestión e execución urbanística deberán
xustificar o cumprimento da normativa urbanística particular establecida a tal efecto e
tramitarse conforme ó disposto na lexislación urbanística’.
O referido artigo 88 para a P1: Horta do Cura, establece que:
•Obxectivo: creación dun estacionamento soterrado destinado á venda e aluguer permanente,
preferentemente ós residentes no conxunto, con prohibición de aluguer por horas.
•Instrumento de xestión: compensación, cun estudo de detalle como instrumento de
planeamento de desenvolvemento, que definirá a definición da cuberta e os seus acabados,
así como o tratamento do edificio situado na rúa da Bastida.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/07/2018 11:19:56

•Características da ordenación: …a superficie terá un tratamento vexetal, para recuperar a
antiga horta urbana e pulmón verde do casco antigo. Non existirá aproveitamento edificatorio
sobre a rasante así definida nin poderá utilizarse como ampliación do uso comercial dos
baixos dos edificios que delimitan a mazá.
•A autorización das obras no edificio da rúa Bastida nº2 queda vinculada a execución do
aparcadoiro,…, en caso de que se constrúa, poderase modificar a planta baixa a efectos de
realizar a entrada do aparcadoiro acorde coa normativa urbanística e sectorial
correspondente.
Por outra banda no artigo 45. ‘Tratamento das plantas baixas e locais comerciais’, establece:
Buscarase un tratamento acorde co resto da composición da fachada, con expresión clara
dos ocos e macizos que a compoñen. Non se admitirá a modificación de ocos en edificios
catalogados para incrementar a superficie de vanos en planta baixa, excepto nos edificios sen
catalogar ou os catalogados con protección ambiental C, mediante solucións debidamente
xustificadas e harmonizadas, sempre que se estude, supervise e autorice pola Comisión de
Seguimento do Plan.
Na documentación sometida a informe no E.D. contemplábase:

CVE-PREPAR: 63f588f6-4ec1-8385-d044-8c6d4e06a552

1.- Que case todo o espazo do ámbito teña un tratamento vexetal con percorridos de terra
batida, manténdose só unha construción dentro da horta que é o núcleo vertical de escaleiras
e ascensor. A xustificación era que polas dimensións e número de prazas previstas, a
normativa vixente en materia de seguridade en caso de incendio, establece que só é
necesaria unha saída, pero que por percorridos de evacuación esta debe disporse no espazo
interior da Horta do Cura.
En propostas anteriores proxectábanse dous núcleos de comunicación vertical do
aparcadoiro soterrado, un na planta baixa da edificación do nº2 da rúa Bastida e outro no
interior da Horta.
Tendo en conta que só se necesita unha saída, que esta se dispón a uns 7 m da edificación
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da rúa Bastida e que ademais o artigo 25.3 do PEPRICA establece: ‘Nas hortas, xardíns e
espazos libres interiores de propiedade pública ou particular( ... ), non se permitirá ningún tipo
de ocupación nova pola edificación, salvo pequenas edificacións auxiliares de carácter
ornamental...’, non pareceu xustificada a construción deste volume de accesos no interior da
Horta, podendo resolverse co núcleo que se proxectaba inicialmente, integrado na planta
baixa do inmoble da rúa Bastida nº2 (...)
2.- Respecto da edificación da rúa Bastida, xustificábase que na ficha que proporcionaba o
Concello en formato dixital, establecíase a posibilidade de demolición da edificación para
realizar obra nova, polo que consideraba o técnico redactor do E.D, que na actualidade existe
unha contradición entre o volume proposto e a intervención necesaria para dar acceso ó
aparcamento e a protección que establece a ficha para a edificación.
Xustificábase así mesmo, que non se presenta solución arquitectónica para a edificación da
rúa Bastida nº2, por tratarse dunha actuación suxeita ás consideracións da Comisión
Municipal de Seguimento do PEPRICA , cando se redacte o oportuno proxecto de edificación.
En resposta ás supostas contradicións argumentadas polo redactor, sinalouse que no artigo
6. Contido e prevalencia dos documentos do PEPRICA, no punto 2 establece:

CVE-PREPAR: 63f588f6-4ec1-8385-d044-8c6d4e06a552

‘ ( ...) Fichas urbanísticas, prevalecerán sobre calquera outro documento, en canto ó grado de
catalogación e determinación dos elementos a conservar’ e na ficha 4-50-20 do PEPRICA, da
rúa Bastida nº2, sinálanse como elementos a conservar: fachada, carpintería e portal. Gran
cornixa moldurada. Elementos a substituír: reixa de seguridade, bar e rótulos. Permítese unha
planta mais quedando a edificación e o pasadizo con tres plantas. En planta baixa permítese
o uso de entrada a aparcamento. (...)
E a propia ficha do Catálogo establece para este inmoble a conservación da fachada, cornixa,
etc e a posibilidade de resolver o acceso ó aparcamento na planta baixa, polo que a solución
debía compatibilizar ambas.
A Consellería en reiterados informes indicou as condicións que debería reunir o E.D. para o
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seu informe favorable, a saber:
1.Debe manter o carácter da zona verde interior da Horta do Cura, eliminando a construcións
de volumes edificatorios sobre rasante.
2.Debe realizarse unha proposta arquitectónica concreta para a solución da edificación da rúa
Bastida nº2, atendendo ás determinacións da súa ficha e integradora e harmonizadora coa
totalidade da fachada e coas tipoloxías edificatorias do conxunto histórico.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: 63f588f6-4ec1-8385-d044-8c6d4e06a552

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/07/2018 11:19:56
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1054093
Data
12/07/2018 09:49

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 14263 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o convenio entre a Xunta de Galicia e a Deputación de
Ourense para abrir ao público as piscinas do Parque Tecnolóxico de Galicia”, (publicada no
BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte
contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do secretario xeral técnico da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 30985 que tivo lugar na sesión
do 6 de xullo de 2018 da Comisión 6º de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Nela informou
que proximamente se adxudicará o contrato para obras de reparación, acondicionamento e
reestruturación no contorno da piscina do Parque Tecnolóxico de Galicia.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

CVE-PREPAR: 4a643150-58d2-7856-6393-d8ded108b995

turismo-2018-07-06?part=7c55dcdf-652d-47d3-ad33-ccd611ea1c49&start=7752.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/07/2018 9:49:56
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1065195
Data
13/07/2018 13:56

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 28944, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns baixo nivel de execución
orzamentaria que presentan os créditos definitivos da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia no ano 2017, así como os programas e servizos afectados”,
(publicada no BOPG número 294 do 19 de abril de 2018), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“Con relación ao grao de execución orzamentaria do exercicio 2017 correspondente á
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, cómpre subliñar que a mesma está
condicionada polos tempos de tramitación establecida na normativa vixente en materia de
contratación pública, así como dos prazos de subministración dos diferentes provedores.
Polo que respecta aos créditos orzamentarios que non acadaron a fase O a 31 de decembro
de 2017, maioritariamente se corresponden con licitacións en tramitación ou pendentes de
execución. Neste senso, cómpre poñer de manifesto que máis do 91 % dos créditos que non
acadaron a fase de recoñecemento de obriga se corresponden con fondos comunitarios que
son obxecto de incorporación no exercicio seguinte, polo que a súa execución resulta
CVE-PREPAR: 3279d457-67b1-3be2-0d33-02cb410c8fc4

garantida.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/07/2018 13:57:00
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1036895
Data
09/07/2018 17:10

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30186, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as mais, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da adopción na
actualidade de todas as medidas preventivas necesarias para evitar o contaxio de
enfermidades infecciosas nos centros de menores dependentes da Administración
autonómica, as previstas para ese fin e os datos referidos aos brotes detectados no
centro de Monteledo, así como as medidas adoptadas ao respecto”, (publicada no
BOPG número 302 do 9 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada polas Consellerías de Política Social e a de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Os profesionais dos centros dependentes da Administración da Xunta de Galicia teñen
coñecemento das medidas preventivas a adoptar para evitar o contaxio de enfermidades
infecciosas nos seus centros, procedendo a adoptar as medidas preventivas necesarias co fin
de evitar a súa propagación ao resto das persoas usuarias do recurso, no caso de que
algunha delas presente un cadro médico de enfermidade infecciosa.

CVE-PREPAR: 27cbdc46-2b01-7571-f939-21c0d6d93fc0

O día 18 de abril de 2018 o médico do centro detecta posibles síntomas de escabiosis (sarna)
en menores do centro de estos son derivados ao centro de saúde onde se lles diagnostica e
se prescribe un tratamento. O resto das persoas usuarias son revisadas polos servizos
médicos do centro con resultado negativo.
Nos últimos cinco anos non se detectou ningún caso de escabiosis no centro Monteledo.
Cando se detectou o brote a entidade o centro comunicou a incidencia a esta consellería e se
activou a colaboración coa Consellería de Sanidade quen informou dos trámites a seguir de
feito que se adoptaron as medidas preventivas e curativas establecidas no ‘Protocolo de
actuación ante a sarna humana en institución con coidadores’. Estas medidas consisten en
situar aos menores afectados nun mesmo fogar, realizando as actividades organizadas polo
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/07/2018 17:10:48

centro, para evitar posibles contaxios. Ademais lavouse a roupa de todos os usuarios a máis
de 60º, e a roupa dos afectados identifícase, para non lavala mesturada co resto, como indica
o Protocolo, e se extremaron as pautas de limpeza e desinfección no fogar onde conviven os
menores afectados, realizando unha limpeza diaria de forma minuciosa.
Sobre os tratamentos aplicados a nivel preventivo indicar que en primeiro lugar se realizou
unha procura de casos por parte do persoal médico do centro (entre usuarios e
traballadores), e tras non atopar ningún novo caso aplicouse o tratamento preventivo a todos
os usuarios e facilitóuselle o devandito tratamento a todo o persoal con posibilidade de ter
relación directa cos menores. O tratamento é unha crema de permetrina para aplicala de
forma tópica na pel seca. A nivel curativo, aplicouse esta mesma crema aos tres afectados,
pero nestes casos levaron a cabo dúas aplicacións separadas en sete días. Ademais da
aplicación desta crema , os afectados tamén tomaron un medicamento( ivermecina). Esta
aplicación consistiu en dúas tomas , separadas en sete días.
O protocolo péchase pasadas 8 semanas do último caso detectado.
Foron 3 menores os que se viron afectados polo brote de sarna no centro Monteledo.
O parasito que causa a sarna no ser humano se transmite polo contacto de pel con pel,
CVE-PREPAR: 27cbdc46-2b01-7571-f939-21c0d6d93fc0

contacto que pode darse na convivencia diaria en calquera contexto. A sarna se contaxia con
maior frecuencia en aqueles lugares ou ocasións en que se producen contactos estreitos
entre persoas ou se utilizan de forma compartida obxectos de uso persoal. A estancia un
centro de internamento pode producir con facilidade brotes epidémicos entre os internos, sen
relación co grao de hixiene persoal senón co contacto que propicia a convivencia diaria nun
entorno de varios menores. Polo tanto, non é posible adoptar medidas profilácticas, dirixidas
a evitar a presencia de sarna pero sí para evitar a propagación do ácaro.
Indicar, por outra banda, que a Consellería de Sanidade, a través da Dilección Xeral de
Saúde

Pública,

ten

a

disposición

de

institucións

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Protocolos-vixilancia,

e

usuarios,

protocolos

de

na

pax

web

vixilancia

e

actuación tanto para este problema concreto que se denuncia como en xeral para as
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enfermidades infecciosas.
A data de notificación do brote á Xefatura Territorial de Sanidade de Ourense pola Xefatura
Territorial de Politica Social desta provincia foi o día 20 de abril, mesma data na que se
comunicou a alta do abrocho na Rede Galega de Vixiancia. O primeiro caso diagnosticado
requiriu asistencia médica, en data 18 de abril .
A Dirección Xeral de Saúde Pública non ten recibido declaración de abrochos previos neste
centro no período sinalado .
O primeiro foi confirmar desde a Xefatura Territorial de Sanidade de Ourense que a Dirección
do centro coñecía o protocolo a aplicar e que estaba a seguir as medidas nel recomendadas.
O centro comunicou mediante escrito as medidas que estaban tomando polo Departamento
de Prevención de Riscos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 27cbdc46-2b01-7571-f939-21c0d6d93fc0

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/07/2018 17:10:48
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1054092
Data
12/07/2018 09:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30986, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as mais, sobre “a renovación polo Goberno galego no ano
2018 do convenio coa Deputación provincial de Ourense para a apertura ao
público da piscina da Consellería de Economía e Industria situada no Parque
Tecnolóxico de Galicia, ou, se é o caso, as razóns para non facelo, as
actuacións levadas a cabo no último ano para adaptar ese espazo á normativa
vixente e a realización do estudo económico para o acondicionamento da súa
zona deportiva, así como o orzamento que vai destinar para ese fin”, (publicada
no BOPG número 309 do 23 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que
ten o seguinte contido:

CVE-PREPAR: c2b5d0b1-a846-01b2-4960-fa8019905ac8

“Esta pregunta foi atendida na intervención do secretario xeral técnico da Consellería
de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 30985 que tivo
lugar na sesión do 6 de xullo de 2018 da Comisión 6º de Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo. Nela informou que proximamente se adxudicará o contrato para obras de
reparación, acondicionamento e reestruturación no contorno da piscina do Parque
Tecnolóxico de Galicia.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2018-07-06?part=7c55dcdf-652d-47d3-ad33ccd611ea1c49&start=7752”
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: c2b5d0b1-a846-01b2-4960-fa8019905ac8

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/07/2018 9:49:37
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1044162
Data
10/07/2018 16:09
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/07/2018 16:09:43
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877
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CVE-PREPAR: d0766391-a690-4800-dfd9-46de682ec877

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/07/2018 16:09:43
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1054090
Data
12/07/2018 09:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30988, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e dona
Patricia Vilán Lorenzo, sobre “os datos referidos ás analíticas da calidade do subministro
da auga realizadas polos concellos de Redondela e Baiona e remitidas á Xunta de
Galicia nos meses de decembro de 2017, xaneiro e febreiro de 2018”, (publicada no
BOPG número 309 do 23 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A relación e datas de realización das analíticas de calidade do subministro de auga
realizadas pola Xunta de Galicia sobre o abastecemento dos concellos de Vigo, Redondela e
Baiona, nos meses de decembro de 2017 e xaneiro e febreiro de 2018 é a seguinte:
VIGO:
-CAPTACIÓN EIRAS- datas das análises: 09/12/2017, 11/12/2017, 13/12/2017, 15/12/2017,
16/12/2017.

CVE-PREPAR: 8d4de8e6-17b4-6550-8995-dd9ff59f8e07

-REDE DE CASTRO- Data da análise: 09/12/2017.
-REDE DE CANIDO- data da análise: 13/12/2017, 15/12/2017, 15/12/2017, 16/12/2017,
19/12/2017, 19/12/2017, 20/12/2017, 20/12/2017, 22/12/2017, 22/12/2017.
-REDE DE CANDEAN- data da análise: 14/12/2017, 14/12/2017.
-REDE DE VALLADARES- data da análise: 09/12/2017, 11/12/2017, 12/12/2017, 13/12/2017,
13/12/2017, 14/12/2017, 15/12/2017, 15/12/2017, 16/12/2017, 20/12/2017,

20/12/2017,

22/12/2017,

03/01/2018,

22/12/2017,

27/12/2017,

27/12/2017,

29/12/2017,

03/01/2018,03/01/2018, 03/01/2018, 05/01/2018, 10/01/2018, 18/01/2018, 19/01/2018,
20/01/2018,01/02/2018, 07/02/2018.
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-ETAP DE CASAL- datas das análises: 16/12/2017, 15/12/2017, 15/12/2017, 14/12/2017,
14/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 12/12/2017, 11/12/2017, 09/12/2017.
-DEPÓSITO DE CABECEIRA DE CASAL- datas das análises: 19/12/2017, 19/12/2017,
16/12/2017, 15/12/2017, 14/12/2017, 13/12/2017, 13/12/2017, 11/12/2017, 09/12/2017.
-REDE DE CASAL- datas das análises: 09/12/2017, 09/12/2017, 11/12/2017, 11/12/2017,
13/12/2017,12/12/2017,13/12/2017,13/12/2017, 14/12/2017,14/12/2017,14/12/2017,14/12/2017,
15/12/2017,15/12/2017,16/12/2017,19/12/2017,19/12/2017,20/12/2017,20/12/2017,22/12/2017

22/12/2017,22/12/2017,27/12/2017, 27/12/2017 , 29/12/2017, 29/12/2017, 29/12/2017,
29/12/2017, 29/12/2017, 29/12/2017.
02/01/18, 02/01/2018, 03/01/2018, 03/01/2018, 03/01/2018, 03/01/2018, 03/01/2018,

03/01/2018,04/01/2018,04/01/2018,05/01/18,05/01/18,05/01/18,05/01/2018,10/01/2018,10/
01/2018,10/01/2018,l0/01/2018,15/01/2018,15/01/2018,15/01/2018,15/01/2018,18/01/2018,18
/01/2018,18/01/2018,19/01/2018,19/01/2018,19/01/2018,19/01/2018,19/01/20119/01/2018,20/
01/2018,20/01/2018,20/01/2018,20/01/2018,20/01/2018,20/01/2018,01/02/2018,01/02/2018,
31/01/2018,31/01/2018,31/01//2018,07/02/2018,07/02/2018,07/02/2018,07/02/2018,07/02/2018,
12/02/2018,12/02/2018,12/02/2018,14/02/2018,14/02/2018,14/02/201814/02/2018,14/02/2018,

CVE-PREPAR: 8d4de8e6-17b4-6550-8995-dd9ff59f8e07

15/02/2018,15/02/2018,15/02/2018,15/02/2018,15/02/201815/02/201816/02/201816/02/2018,
16/02/2018,16/02/2018,19/02/2018,19/02/2018,19/02/2018,19/02/201820/02/201820/02/2018,
20/02/2018,21/02/2018,21/02/2018,21/02/2018,22/02/2018,22/02/2018,22/02/201826/02/2018,
26/02/2018,26/02/2018, 28/02/2018,28/02/2018,28/02/2018, 28/02/2018.
REDONDELA
REDONDELA:
- ZA de San Esteban- datas das análises: 28/11/2017, 09/12/2017, 09/12/2017, 11/12/2017,
11/12/2017,14/12/2017,14/12/2018,15/12/2017,16/12/2017,15/12/2017,19/12/2017,19/12/201
7, 21/12/2017,21/12/2017,27/12/2017,29/12/2017, 02/0l/201B,
24/01/2018.
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03/01/2018,

22/01/2018,

-

ZA de Chapela- datas das análises: 28/11/2017, 28/11/2017, 09/12/2017, 09/12/2017,

2.9/12/2017, 03/01/2018, 22/01/2018, 24/01/2018.
- ZA de Quimela- datas das análises: 28/11/2017, 09/12/2017,09/12/2017,09/12/2017,
11/12/2017,11/12/2017,

11/12/2017, 14/12/2017,

14/12/2017,

14/12/2017, 14/12/2017,

14/12/2017,15/12/2017,15/12/2017,16/12/2017,15/12/2017,15/12/2017,16/12/2017,16/12/2017
19/12/2017,19/12/2017,21/12/2017,21/12/2017,27/12/2017,29/12/2017,22/01/2018,03/01/2018
24/0l/2018.
- ZA Rede de Redondela- datas das análises: 29/12/2017, 03/01/2018, 22/01/2018,
24/01/2018.
BAIONA:
Red

de

Morade-

datas

das

análise:

07/11/2018,

13/12/2017,

13/12/2017,

15/12/2017,15/12/2017, 16/12/2017, 04/01/2018, 10/01/2018, 22/02/2018, 27/02/2018,
Depósito de Morade- data da análise: 22/02/2018.
-

Rede

de

Baiña-

datas

das

análises:

07/11/2017,

13/12/2017,

CVE-PREPAR: 8d4de8e6-17b4-6550-8995-dd9ff59f8e07

15/12/2017,16/12/2017,19/12/2017,19/12/2017, 21/12/2017, 21/12/2017,
04/01/2018,

10/01/2018, 15/02/2018; 15/02/2018, 21/02/2018, 27/02/2018.

- Depósito de Baiña- datas das análises: 15/12/2017, 15/12/2017, 16/12/2017, 21/02/2017.
- Embalse de Baiña- datas das análises: 15/02/2018, 21/02/2018, 22/02/2018.
Rede de Baiona- datas das análises: 07/11/2017, 07/11/2017, 13/12/2017,13/12/2017,
13/12/2017,16/12/2017,19/12/2017,19/12/2017,21/12/2017,21/12/2017,04/01/2018,10/01/2018
15/02/2018, 21/02/2018, 27/02/2018, 27/02/2018.
- Depósito de Baiona- datas das análises: 13/12/2017, 13/12/2017, 1.5/12/2017, 15/12/2017,
15/12/2017, 15/12/2017, 16/12/2017, 15/02/2018, 21/02/2018.

110429

- ETAP de Baiona- data da análise: 13/12/2017, 13/12/2017
Indicar, por outra banda, que dado que resulta imposible dar traslado á totalidade das
analíticas solicitadas, debido ao gran volume de información que supoñen, non obstante
quedan á súa disposición para ser consultadas nas instalacións da Dirección Xeral de Saúde
Pública da Consellería de Sanidade, no Edificio administrativo de San Lázaro, en Santiago de
Compostela, co rogo de que comuniquen no teléfono 881542930, coa suficiente antelación, o
día e hora prevista para a citada consulta, aos efectos de organización do persoal e de
espazos para que esta poida ser atendida na forma debida”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: 8d4de8e6-17b4-6550-8995-dd9ff59f8e07

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/07/2018 9:49:03

110431

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1036894
Data
09/07/2018 17:10

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31059, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as mais, sobre “a fase de tramitación na que se atopa o expediente
de concentración parcelaria na parroquia de San Pedro de San Román, no concello de
Santiso, así como o prazo previsto para o inicio dos traballos”, (publicada no BOPG
número 309 do 23 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural informa que esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 7ª
celebrada o 5 de xullo do 2018, polo Director Xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Ángel
Pérez Dubois, dando resposta á pregunta 31058.
A ligazón da Comisión onde se pode consultar a resposta realizada é:

CVE-PREPAR: 129e2e78-a394-5c59-1514-6770b7c05a26

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2018-07-05?part=ee271cabbba4-4d3f-a62c-497ef232103c&start=87
O director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, informou que o inicio da
reestruturación parcelaria da zona de San Román pasa, despois da entrada en vigor da Lei
de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia (METAGA), no ano 2015, polo
cumprimento da mesma en canto ao inicio do proceso, debendo ser solicitada polo menos
dun 70 % dos titulares das explotacións agrarias con base territorial na zona incluídas en
calquera rexistro público e con actividade, ou ben por solicitude motivada polo Concello
afectado, ou de oficio por parte da propia Consellería (art. 6 da METAGA), e sempre que
cumpran cos obxectivos que marca o artigo 7 da propia Lei.
Así mesmo debe elaborarse un Estudo Previo de Iniciación conforme ao artigo 9 e conterá
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como mínimo:
a) Un estudo de caracterización.
b) Un estudo de determinación do perímetro de reestruturación da zona, que conterá
información cartográfica precisa sobre o seu deslindamento perimetral e a delimitación da
zona de reestruturación, incluíndo a delimitación precisa dos elementos de especial
protección de carácter histórico-cultural, arqueolóxico, paisaxístico, forestal, mineiro,
ecolóxico, ambiental e calquera outro que a normativa sectorial vixente determine.
c) Unha delimitación, o máis pormenorizada posible, do perímetro do solo de núcleo rural,
solo urbano e solo urbanizable dentro do perímetro de reestruturación parcelaria.
d) Unha avaliación das fontes cartográficas existentes e a súa posibilidade de emprego no
proceso.
e) Unha análise das explotacións agrarias e proxectos agrarios con compromiso asinado, a
súa superficie actual, os réximes de tenza, a posibilidade de expansión, a posibilidade de
novas incorporacións á actividade agraria e a mellora na viabilidade das explotacións como

CVE-PREPAR: 129e2e78-a394-5c59-1514-6770b7c05a26

resultado do proceso, así como calquera outra que teña interese en relación con elas.
f) A resolución favorable do órgano ambiental respecto da avaliación de impacto ambiental da
zona de reestruturación parcelaria.
g) Unha prospección arqueolóxica de carácter extensivo, identificando os bens de interese
histórico-cultural, arqueolóxico, etc., que a lexislación determine como obrigatoria.
h) Unha relación de entidades e actores de relevancia para a execución do proceso, así como
actuacións, plans ou programas que se deben ter en conta.
i) Calquera outro estudo que se considere relevante ou que a lexislación sectorial determine.
j) Conclusións e avaliación global da viabilidade da zona que se vai reestruturar.
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O contido do estudo será dado a coñecer ás persoas interesadas no proceso mediante aviso
inserido no Diario Oficial de Galicia e poderá ser consultado, durante o prazo dun mes, no
concello afectado, na sede electrónica da Consellería do Medio Rural.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: 129e2e78-a394-5c59-1514-6770b7c05a26

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/07/2018 17:10:40

110435

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1063309
Data
13/07/2018 11:19

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31172, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e a opinión do Goberno galego
respecto do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude da
autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en
Teo (A Coruña) presentado polo Grupo Toysal, así como o seu impacto ambiental e
social”, (publicada no BOPG número 312 do 30 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 11 de xullo de
2018 pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en resposta á iniciativa
con número de rexistro 31322. Na súa intervención, a conselleira explicou a fase inicial na
que se atopa este proxecto, que tivo entrada na Consellería de Medio Ambiente en decembro
de 2017. Detallou os trámites a seguir tanto pola Xunta como polo Concello de Teo.
O enlace ao vídeo da sesión plenaria do pasado 11 de xullo de 2018 na que se respondeu a
dita cuestión é o seguinte:

CVE-PREPAR: 9f35fa24-edc1-30e6-6531-c4a8302feaf6

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=9273.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/07/2018 11:19:46

110437

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1065192
Data
13/07/2018 13:56

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31314, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do impacto
medioambiental que está a ter no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de
Barreiros, a carencia de estación depuradora de augas residuais, os datos referidos á trami
tación do proxecto de construción dunha nova EDAR para ese lugar e as súas previsións
en relación coa dotación dunha partida orzamentaria específica para a depuración dese
concello”, (publicada no BOPG número 312 do 30 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 11 de xullo de 2018
pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en resposta á iniciativa con
número de rexistro 31312. Na súa intervención, a conselleira explicou os pasos dados en relación
ao proxecto para a nova EDAR de San Miguel de Reinante, que vén de ser

redactado e

supervisado por Augas de Galicia.
O enlace ao vídeo da sesión plenaria do pasado 11 de xullo de 2018 na que se respondeu a dita
cuestión é a seguinte:

CVE-PREPAR: b56f9ff0-3728-6968-c463-d1ebfda409c3

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=8508.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/07/2018 13:56:41
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1036893
Data
09/07/2018 17:10

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31632, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz e
outros/as deputados/as mais, sobre “o balance e os datos do Goberno galego referidos
ás actuacións de limpeza levadas a cabo polos concellos nas faixas secundarias de
seguridade e protección contra os lumes, as achegas orzamentarias realizadas pola
Xunta de Galicia para ese fin e os principais impedimentos atopados polas entidades
locais para a posta en práctica das instrucións da Consellería do Medio Rural ao
respecto”, (publicada no BOPG número 317 do 7 de xuño de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte
contido:
“A Consellería do Medio Rural informa que esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 7ª
celebrada o 5 de xullo do 2018, polo Director Xeral de Ordenación Forestal, Tomás José
Fernández-Couto Juanas, dando resposta á pregunta 31633.
A ligazón da Comisión onde se pode consultar a resposta realizada é:

CVE-PREPAR: bc417685-ab75-f016-3bb4-a0ac74d474a8

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2018-07-05?part=ee271cabbba4-4d3f-a62c-497ef232103c&start=851
O director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, sinalou que todas as
administracións teñen competencias no que ao mantemento das faixas de xestión e do
cumprimento das distancias de plantacións se refire, ademais este ano modificouse a
normativa para facilitar a actuación naquelas parcelas nas que os propietarios incumpren as
súas obrigas. En concreto, agora a lexislación permite ás administracións (tanto concellos
como Xunta, segundo a competencia de cada un) entrar nun predio e rozalo de xeito
subsidiario tan só 15 días despois de que o aviso sexa publicado no DOG e no BOE. Deste
xeito, desbloquease o problema administrativo co que se atopaban as institucións para actuar
cando o propietario non o facía. No caso de que o que se incumpra sexan as distancias das
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plantacións o prazo amplíase a dous meses e a administración tamén podería comisar as
especies arbóreas que estean en situación ilegal. En todo caso, dende a Xunta de Galicia
sempre se colaborou cos municipios para facilitar estes traballos a través dos convenios de
prevención e defensa contra os incendios forestais ao que calquera concello se pode unir.
Grazas a estes acordos poden contratar brigadas, condutores de motobomba e rozar a través
dunha subvención da Consellería do Medio Rural.
Pero ademais, nestes últimos anos incrementouse a colaboración a través de diferentes
fórmulas, como a dos tractores para a roza (ata 70 en só dous anos para uso dos municipios)
e co convenio proposto á Fegamp cun orzamento de seis millóns de euros para o primeiro
ano aboados integramente polo Goberno galego. Con esta achega poderán traballar nos
espazos da súa competencia.
Xunto aos avances lexislativos acometidos para axilizar as actuacións subsidiarias e
naqueles espazos de titular descoñecido, a Consellería do Medio Rural está poñendo en
marcha tamén un visor web para a identificación das redes secundarias de faixas de xestión
de biomasa a través do emprego de nova tecnoloxía. Será de acceso público e comezará
naqueles concellos con plans xerais de ordenación municipal adaptados á Lei de Ordenación

CVE-PREPAR: bc417685-ab75-f016-3bb4-a0ac74d474a8

Urbanística.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/07/2018 17:10:21

110442

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1065191
Data
13/07/2018 13:56

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31725, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a fase na que se atopa o proxecto básico e estudo de
impacto ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga,
no concello de Teo, a opinión do Goberno galego respecto do seu impacto e a suficiencia
das tecnoloxías punteiras reflectidas no proxecto, así como as súas intencións referidas á
exixencia dun plan de restauración detallado e a posición que vai adoptar ao respecto”,
(publicada no BOPG número 317 do 7 de xuño de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte
contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 11 de xullo de 2018
pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en resposta á iniciativa con
número de rexistro 31723. Na súa intervención, a conselleira explicou a fase inicial na que se
atopa este proxecto, que tivo entrada na Consellería de Medio Ambiente en decembro de 2017.
Detallou os trámites a seguir tanto pola Xunta como polo Concello de Teo.
O enlace ao vídeo da sesión plenaria do pasado 11 de xullo de 2018 na que se respondeu a dita
cuestión é o seguinte:

CVE-PREPAR: f6424b43-6a17-9a24-a725-efa842c68659

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=9273.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/07/2018 13:56:12
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1032956
Data
09/07/2018 09:35

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31726, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, obre “a alternativa elixida pola Xunta de Galicia para
o desenvolvemento da planificación integral da mellora da seguridade da estrada OU-402
no treito de Reza segundo as demandas veciñais, os datos referidos á tramitación das
alegacións presentadas ao proxecto de construción dun itinerario peonil e ciclista nese
tramo e os prazos estimados para a concreción do proxecto final e a súa execución, así
como as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 317 do 7 de xuño de 2018),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“ A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, aprobou, o 2 de novembro de
2017, o documento ‘itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítrofes’
sobre a base da ‘Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia’. Pero xa antes, en
xullo de 2016, presentara a súa proposta na que xa se incluía a senda de Reza.

CVE-PREPAR: 4b08dca0-2eb4-c500-3927-1b9e4cdcfdb7

A actuación proposta executarase entre os lugares de Vista Fermosa e Outariz, pola marxe dereita
da estrada OU-402, desde o punto quilométrico 1+090 ata o aparcadoiro situado no punto
quilométrico 3+290, retomando posteriormente o itinerario no treito da marxe dereita do río Miño,
na zona das termas de Outariz.
A finalidade que persegue a dita actuación é crear un camiño seguro para peóns. Polo tanto, non
se trata dun carril-bici.
En canto ao tráfico, mellorarase a seguridade ao evitarse as interaccións con peóns que
actualmente se producen na calzada.
O 4 de abril de 2018 publicouse o anuncio polo que se somete ao trámite de información pública o
proxecto. O prazo para presentar alegacións rematou hai unhas semanas, de maneira que nestes
momentos se están a avaliar todas as achegas que se están recibindo.
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Actualmente estase traballando nunha proposta que permita o consenso cos colectivos veciñais.
Como se ten dito, o proxecto someteuse a información pública ao obxecto do seu coñecemento e
o obxectivo é lograr o consenso antes da súa execución.
As consideracións por parte do Concello de Ourense foron trasladadas na xuntanza que tivo lugar
no edificio do concello o 3 de maio, encontro no que tamén participaron representantes dos
veciños.
Respecto á participación da veciñanza na elaboración do proxecto, debe resaltarse que este aínda
non está aprobado definitivamente e que a dita participación vén garantida polo trámite de
información pública do artigo 21.1 da Lei de estradas de Galicia. Ademais, celebrouse unha
reunión coa asociación de veciños o 19 de abril; e con veciños e Concello –como se ten referidoo día 3 de maio.
Desde a Xunta de Galicia considérase que a actuación descrita resulta moi necesaria para
incrementar a seguridade viaria xa que, nestes momentos, é necesario reforzar a seguridade para
os peóns no seu tránsito pola estrada.
Lembrar, ademais, que nos últimos anos se acondicionou o firme da estrada e se reordenou a
sinalización horizontal para incrementar a seguridade viaria. Coa actuación proxectada búscase
completar a mellora da seguridade viaria no referido aos peóns.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CVE-PREPAR: 4b08dca0-2eb4-c500-3927-1b9e4cdcfdb7

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/07/2018 9:35:37

110447

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1032953
Data
09/07/2018 09:35

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32289, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os prazos previstos polo
Goberno galego para solucionar as deficiencias que presenta o servizo de atención
pediátrica do concello do Val do Dubra, a consecuencia da redución do seu horario
de atención e o traslado a outro espazo do seu lugar de consulta”, (publicada no
BOPG número 324 do 21 de xuño de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Saúde de Vite e o Centro de Saúde de Val do Dubra conforman o Servizo de

CVE-PREPAR: 4424c416-a8d0-edd1-9fa6-42fdee66d7c5

Atención Primaria de Val Do Dubra - Vite.
A atención pediátrica neste Servizo de Atención Primaria é dispensada por 2 pediatras. Un
a tempo completo en Vite e a outra pediatra que atende media xornada en Val do Dubra e
media en Vite de luns a venres.
O Centro de Saúde de Val do Dubra segundo datos de Tarxeta Sanitaria, ten inscritos a
data actual 359 menores en idade pediátrica (de 0-14 anos), dos que unicamente 64 son
menores de 3 anos.
A vista destes datos a cobertura poboacional pediátrica é axeitada, xa que os nenos de Val
do Dubra teñen garantida a asistencia efectiva por un pediatra ben sexa no Centro de
Saúde de Val do Dubra ou no de Vite.
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Revisadas as axendas de pediatría de Val do Dubra constatamos que hai citas dispoñibles
sen demora.
Examinadas as axendas en diferentes períodos e polo miúdo hai accesibilidade total polo
que descoñecemos a aseveración que fan de demoras de 3 semanas.
A diminución da natalidade e a mellora das comunicacións viarias e telemáticas axudan a
garantir unha asistencia de calidade optimizando os recursos humanos existentes,
xestionando con rigor os mesmos e sendo totalmente accesibles.
Polo que se refire á nova ubicación da consulta de pediatría realizouse o cambio ante a
petición dos pais dos nenos e nenas que consideraban que a consulta de pediatría e a de
enfermaría estaban lonxe, o que obrigaba a vestir e espir os nenos dúas veces. Atendendo
as suxestións dos pais optouse pola distribución actual.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CVE-PREPAR: 4424c416-a8d0-edd1-9fa6-42fdee66d7c5

A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Páxina 2 de 2

110449

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/07/2018 9:35:17

110450

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1032949
Data
09/07/2018 09:34

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32313, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto
do servizo de atención primaria que se está a prestar no concello de Forcarei, na
provincia de Pontevedra, os datos ao respecto referidos ao Centro de Saúde de
Soutelo de Montes e as actuacións previstas polo Sergas para garantir os servizos
de matrona e de pediatría no Centro de Saúde de Forcarei durante o período
vacacional”, (publicada no BOPG número 324 do 21 de xuño de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:

CVE-PREPAR: c1cd1c60-a336-7b38-5141-575b583a3f94

“A dotación en atención primaria é a adecuada para poder garantir unha asistencia
sanitaria de calidade, tanto en adultos como na poboación infantil deste municipio.
O total de días no que se interrompeu o horario habitual de atención a pacientes foi de 4
días non completos senón que supuxeron 12 horas en total. Hai que indicar que a
poboación nunca queda desatendida xa que se deriva ao Centro de Saúde de Forcarei (a 9
Km.) en horario de mañá, do mesmo xeito que o fai ao PAC de Cerdedo (a 9 Km.) todos os
días do ano en horario de tarde ou festivos e fins de semana.
No que vai do ano 2018 foron atendidas un total de 66 emerxencias.
As ausencias de profesionais son cubertas cando se dispón de substituto, cando isto non é
posible, realízase a xestión de ausencias programadas, procúrase un goce graduado das
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vacacións dos profesionais, de modo que se compatibilice o dereito ao descanso cunha
cobertura e asistencia sanitaria de calidade.
A dotación de profesionais realízase con criterios exclusivamente técnicos, que teñen en
conta entre outros: o número de habitantes, a dispersión xeográfica, o envellecemento da
poboación, a isocrona respecto do Hospital de referencia así como do PAC, etc.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: c1cd1c60-a336-7b38-5141-575b583a3f94

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32343, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as mais, sobre “as deficiencias detectadas nas
cociñas da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, en
particular na do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o prazo
previsto para a posta en funcionamento do novo servizo de cociña no novo
edificio dese hospital e as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego na
cociña actual namentres, así como a súa opinión respecto da garantía nesta das
condicións de seguridade laboral necesarias”, (publicada no BOPG número 324
do 21 de xuño de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación co servizo de cociña do Complexo Hospitalario de Ourense

CVE-PREPAR: d5762ce8-8c28-8259-2c19-579eca3a5a19

efectivamente recibiuse na Estrutura de Xestión Integrada de Ourense a proposta de
requirimento da Inspección de Traballo e Seguridade Social, segundo o previsto no
Real decreto 707/2002, de 19 de xullo.
De conformidade co establecido no artigo 5 do mencionado Real Decreto
formuláronse as seguintes alegacións:
1. Queda constatado na proposta de requirimento da Inspección de Traballo o
anuncio de contratación da obra para a construción dunha nova infraestrutura para a
cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de dotala dos
espazos adecuados e eliminar as deficiencias estruturais das actuais instalacións,
ubicándoa no edificio do novo hospital.
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2. A Unidade de Prevención de Riscos Laborais (UPRL) elaborou informe de visita,
observándose determinadas deficiencias relativas ao mantemento e coidado do
material, coincidindo coas observacións realizadas pola Inspección na súa proposta.
3. Ante dita situación tivo lugar unha reunión para analizar as deficiencias observadas
así como establecer os ámbitos de actuación e medidas necesarias para a súa
subsanación e poder determinar as medidas a levar a cabo mentres a nova cocina no
estea en funcionamento. Entre as medidas a adoptar están: revisar e facer cumprir os
protocolos de limpeza, revisar os procedementos de traballo (cumprimento das
normas de seguridade), constatar que os traballadores dispoñen de equipos de
protección individual (EPIS) e se requirirá a súa utilización en orden a evitar los
accidentes.
4. Remitiuse o Protocolo de limpeza a realizar nas dependencias da cociña, así como
o Procedemento de limpeza no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
xunto coa táboa de frecuencia das tarefas, recordándoselle á empresa adxudicataria
a obrigatoriedade no seu cumprimento. E tamén se ordena que inclúan estes

CVE-PREPAR: d5762ce8-8c28-8259-2c19-579eca3a5a19

procedementos específicos para a área de cociña no seu Manual de Procedementos
do Servizo de Limpeza.
5. Nestes momentos foron realizadas as seguintes actuacións:
Información aos traballadores dos circuítos a realizar
Reparación de marmitas
Reparación do cadro eléctrico e enchufes
Protección da picadora de carne
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En relación coa nova cociña que se instalará no Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense, de momento mantense a previsión de posta en funcionamento a finais
do 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CVE-PREPAR: d5762ce8-8c28-8259-2c19-579eca3a5a19

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32810, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego do proxecto do
Grupo Toysal para a instalación dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de
Casalonga, no concello de Teo, a súa opinión en relación co desenvolvemento deste tipo
de proxectos en solos rústicos e/ou solos situados preto de zonas residenciais e as súas
previsións respecto da introdución dalgunha modificación ao respecto”, (publicada no
BOPG número 331 do 4 de xullo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 11 de xullo de 2018
pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en resposta á iniciativa con
número de rexistro 31322. Na súa intervención, a conselleira explicou a fase inicial na que se
atopa este proxecto, que tivo entrada na Consellería de Medio Ambiente en decembro de 2017.
Detallou os trámites a seguir tanto pola Xunta como polo Concello de Teo.
O enlace ao vídeo da sesión plenaria do pasado 11 de xullo de 2018 na que se respondeu a dita
cuestión é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
CVE-PREPAR: 635140d2-e8f4-9e06-a5e3-041a3ab14081

part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=9273.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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