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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía da cobertura pediátrica na atención primaria en Galicia nas mellores condicións posibles, a necesidade de mellorar a calidade da oferta
formativa no senso de inserir maior formación pediátrica nela e as súas previsión en relación co
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 24 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación
- 33482 (10/PDC-000017)
Cidadáns-Partido da Cidadanía
Sobre a situación da atención pediátrica na Comunidade Autónoma de Galicia
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e a cualiﬁcación como preguntas de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con
resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto
as 24 horas do día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas de inicio do día seguinte á
publicación no Boletín Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta ao primeiro ou primeira que o solicite.
- 33722 (10/PDC-000018)
Cidadáns-Partido da Cidadanía
Pregunta sobre as oposición de prazas docentes
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e a cualiﬁcación como preguntas de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con
resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto
as 24 horas do día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas de inicio do día seguinte á
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publicación no Boletín Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta ao primeiro ou primeira que o solicite.
- 33724 (10/PDC-000019)
Cidadáns-Partido da Cidadanía
Pregunta sobre a adaptación de centros hospitalarios e sanitarios para persoas con discapacidade
co rogo de que sexa formulada á Xunta de Galicia
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e cualiﬁcación como preguntas de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro da
Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con resposta
escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte á publicación
no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto as 24 horas do
día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas de inicio do día seguinte á publicación no Boletín
Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas que
manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta ao primeiro ou primeira que o solicite.
Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.4.5. Respostas a preguntas
A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 24 de xullo de 2018, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
- 33576 - 24803 (10/PRE-007754)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre os datos referidos ás viaxes oﬁciais a Bruxelas iniciadas pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica os días 7 de febreiro e 24 de abril de 2017, así como a avaliación
da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos seus obxectivos
- 33575 - 24804 (10/PRE-007755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre os datos referidos á viaxe oﬁcial a Boston iniciada pola directora xeral de Pesca, Acuicultura
e Innovación Tecnolóxica o día 19 de marzo de 2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos seus obxectivos
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- 33574 - 24805 (10/PRE-007756)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre os datos referidos á viaxe oﬁcial a Milán iniciada pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica o día 7 de maio de 2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto
do cumprimento dos seus obxectivos
- 33573 - 24807 (10/PRE-007758)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre os datos referidos ás viaxes a Bruxelas realizadas pola directora do Intecmar os días 25 de
xaneiro e 9 de xuño de 2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento
dos seus obxectivos
- 33572 - 24808 (10/PRE-007759)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre os datos referidos á viaxe a París realizada pola directora do Intecmar o día 13 de marzo de
2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos seus obxectivos
- 33571 - 25225 (10/PRE-007843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para desfacerse do seu 10 % de accionariado en Sogarisa na
súa actividade de explotación do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia, o destino
que lle deu e a apertura dalgún expediente por presuntas irregularidades nos residuos nos días
posteriores á apertura da plica presentada para a adxudicación da xestión do centro, así como as
intencións da actual entidade xestora do complexo en materia de persoal
- 33570 - 26082 (10/PRE-008033)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de
precariedade laboral existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés
- 33569 - 27090 (10/PRE-008126)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa inclusión do Observatorio Galego de Educación Ambiental no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
os datos referidos á súa composición, funcionamento, ﬁnanciamento e actividade que vai levar a
cabo, así como as intencións do Goberno galego respecto da avaliación da posibilidade de incluír
o acivro, como especie vulnerable, no Catálogo galego de especies ameazadas
- 33568 - 27420 (10/PRE-008160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario referido á dotación de servizos de banda larga ultrarrápida a aqueles autónomos ou empresas illadas localizadas no rural que se atopan e situación de desigualdade dixital fronte ás
empresas das zonas máis urbanas, así como a dotación económica prevista para ese ﬁn
- 33567 - 27421 (10/PRE-008161)
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 cumprimento do acordo parlamentario do 21 de marzo de 2017 referido ao despregamento de redes de
acceso de nova xeración de moi alta velocidade, así como sobre a contía dos fondos europeos dispoñibles e investidos para garantir o cumprimento dos obxectivos comunitarios ao respecto
- 33566 - 28039 (10/PRE-008230)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a composición da delegación que acompañou a directora xeral de Pesca na súa viaxe a Cabo
Verde entre os días 18 e 21 de outubro de 2017, o detalle da axenda, os obxectivos e a avaliación
feita pola Xunta de Galicia desa viaxe
- 33565 - 28045 (10/PRE-008236)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a axenda institucional, a composición da delegación, os gastos e a avaliación dos resultados
da viaxe que realizou a directora xeral de Pesca a Hong Kong entre o 4 e o 8 de setembro de 2017
- 33564 - 29319 (10/PRE-008384)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 9 de outubro de 2017 referido aos problemas de cobertura telefónica e de conexión
á internet da veciñanza do concello de Cartelle, así como ao desenvolvemento do Plan de banda
larga de Galicia 2020, o prazo previsto para o arranxo das zonas de sombra que permanecen nese
concello e as conversas mantidas ao respecto
- 33563 - 30933 (10/PRE-008600)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o coñecemento e a valoración do Goberno galego respecto dos dous accidentes rexistrados
no mesmo punto do corredor do Morrazo nos dous días seguintes á apertura dos dous primeiros
tramos da autovía, así como sobre a súa opinión en relación coa necesidade de reconsiderar as
medidas preventivas e de redución de velocidade adoptadas nel
- 33562 - 31060 (10/PRE-008617)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a cobertura de banda larga de última xeración nos concellos galegos e a opinión do Goberno galego respecto da incidencia nas limitacións existentes para o asentamento de poboación naqueles que teñen maior despoboamento
- 33561 - 32014 (10/PRE-008714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa a execución e remate das obras do novo centro de saúde de Ares
e a existencia dalgún problema para o traslado operativo ás novas instalacións do servizo de atención sanitaria que se está a prestar de xeito provisional na actual localización, así como os novos
servizos sanitarios que se van implantar e os prazos previstos para a súa entrada en funcionamento
- 33560 - 32367 (10/PRE-008747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 4 máis
Sobre a elaboración e os criterios do Plan de transporte público de Galicia
- 33635 - 32603 (10/PRE-008765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de adoptar medidas máis protectoras
da conﬁdencialidade dos datos persoais nos concursos e resolucións da Consellería de Sanidade
- 33559 - 32794 (10/PRE-008783)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da existencia dunha errata na páxina web Turismo de Galicia respecto do cine Fantasio, de Vilagarcía de Arousa, malia que o Plan director de turismo establece como eixo estratéxico
o seu mantemento e actualización
- 33558 - 32877 (10/PRE-008793)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co estado no que se atopa a estrada LU-161,
Landrove-Ferreira do Valadouro, as medidas que vai adoptar para a súa mellora así como o prazo
e orzamento que vai destinar para a súa execución
- 33634 - 33077 (10/PRE-008801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento das condicións sanitarias
e de seguridade necesarias a partir do novo concurso para a concesión do transporte sanitario
aéreo do 061 e as razóns das modiﬁcacións introducidas nas condicións exixidas á empresa concesionaria en termos de formación dos pilotos, características técnicas dos aparatos, medidas de
seguridade e tipo de voo, así como a incidencia que van ter na cobertura do servizo
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- 33633 - 33090 (10/PRE-008802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía da cobertura pediátrica na atención primaria en Galicia nas mellores condicións posibles, a necesidade de mellorar a calidade da oferta
formativa no senso de inserir maior formación pediátrica nela e as súas previsión en relación co
inicio dun proceso extraordinario de contratación de pediatras para o Sergas
- 33632 - 33126 (10/PRE-008807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da substitución do facultativo do centro médico
de Cabo de Cruz para evitar o seu peche durante os meses de verán
Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DA CÁMARA DO PARLAMENTO DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15701 Santiago de Compostela

Cidadáns-Partido da Cidadanía, inscrito no Rexistro de Partidos Políticos con data 1
de xuño de dos mil seis, no Tomo V, folio 512 do Libro de Inscripcións e con CIF G64283310, e no seu nome e representación Dona Olga Louzao Aldariz con DNI
33348378-B en calidade de voceira de Cidadáns en Galicia, ao amparo do establecido
no artigo 17, da Lei 7/2015, de 7 de agosto, de Iniciativa Lexislativa Popular e
Participación Cidadá no Parlamento de Galicia, dirixe a seguinte Pregunta ao
Parlamento sobre á situación da atención pediátrica na Comunidade co rogo de
que sexa formulada á Xunta de Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesares das reiteradas advertencias que diferentes colectivos profesionais sanitarios
fixeron nos últimos anos á Xunta de Galicia alertando da necesidade de tomar medidas
urxentes para paliar o déficit de pediatras na nosa comunidade, nos últimos meses
temos visto como este problema agravouse até o punto de deixar sen atención
pediátrica continuada un importante número de centros sanitarios.
Paga a pena recordar que a especialidade de pediatría e unha das que presentan un
maior déficit de facultativos en Galicia. Segundo os datos da Asociación Española de
Pediatría en Atención Primaria o 12% das prazas de pediatría están xa ocupadas en
Galicia por médicos de familia e no por especialistas. Este problema continuará
agravándose nos próximo anos, dado que un de cada catro especialistas en pediatría do
Sergas ten máis de 60 anos.
A resultas da política levada a cabo pola Xunta de Galicia, os servizos de pediatría
presentan unha situación de extrema saturación, con profesionais que teñen que
atender a mais de 50 nenos cada día e unha elevadísima rotación do persoal, o que
dificulta enormemente a prestación dunha atención de calidade, e esixe dos profesionais
sanitarios un esforzo extraordinario.

Cidadáns Galicia
Avenida de Ferrol n25
15701 Santiago de Compostela
galicia.grupos.institucionales@ciudadanos-cs.org
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O déficit de facultativos tórnase especialmente preocupante no verán, período no que o
Sergas no é quen de cubrir as vacacións destes especialistas, provocando a
interrupción do servizo habitual en numerosos centros de saúde, especialmente no rural,
o que supón para as familias novas dificultades de conciliación, polo que en moitos
lugares xa houbo protestas e concentracións contra os peches. Tendo en conta o serio
problema de despoboamento e baixa natalidade que presenta a nosa comunidade,
consideramos que a atención pediátrica debería ser especialmente valorada e coidada
dende a Xunta de Galicia.

Tendo presente o anterior, Cidadáns-Partido da Cidadanía presenta as seguintes:

PREGUNTAS
ao Parlamento de Galicia, co rogo de que, de acordo co disposto no artigo 17 da Leí
7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no
Parlamento de Galicia, sexan formuladas á Xunta de Galicia:
1. Considerando o importante déficit de especialistas en pediatría que
sofre a nosa comunidade, ¿cales son as medidas de largo prazo que ten
previsto tomar a Xunta de Galicia para paliar este problema?
2. Centrándonos no período de verán, ¿ten previsto a Xunta de Galicia
reconsiderar peche do servizo de pediatría en numerosos centros de
saúde e tomar algunha nova medida que reduza os prexuízos ás familias
galegas tal como reclaman numerosas agrupacións de cidadáns e de
profesionais sanitarios?
En Santiago de Compostela a 16 de xullo de 2018

Dona Olga Louzao Aldariz
Voceira de Cidadáns en Galicia

Cidadáns Galicia
Avenida de Ferrol nc25
15701 Santiago de Compostela
galicia.grupos.institucionales@ciudadanos-cs.org
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Á MESA DA CÁMARA DO PARLAMENTO DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15701 Santiago de Compostela
Cidadáns-Partido da Cidadanía, inscrito no Rexistro de Partidos Políticos con data 1 de
xuño de 2006, no Tomo V, folio 512 do Libro de Inscricións e con CIF G64283310, e no seu
nome e representación Dona Olga Louzao Aldariz con DNI 33348378B en calidade de
portavoz de Cidadáns en Galicia, ao amparo do establecido no artigo 17, Título V da Lei
7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia, solicita ao Parlamento de Galicia que inste a Xunta de Galicia a dar resposta
escrita a seguinte PREGUNTA sobre as oposicions de prazas docentes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el último mes se han venido publicando en medios de comunicación de nuestra
Comunidad Autónoma diferentes informaciones sobre los resultados de las oposiciones a
plazas docentes de primaria y secundaria. Estos medios reflejan una posible falta de
garantías y han provocado quejas y protestas, tanto formales como informales, en el seno de
una parte de la comunidad educativa gallega.
A pesar de que las condiciones generales de los concursos vienen establecidos en el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, las
diferencias entre CCAA e incluso dentro de las mismas muestran una clara necesidad de
establecer mayores garantías.
En Galicia se han convocado oposiciones de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de
profesores técnicos de formación profesional y al cuerpo de maestros a través de la Orden
de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 14 de marzo de 2018,
según lo previsto en la Oferta Pública de Empleo aprobada por el Decreto 29/2018, de 22 de
febrero.
Con relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
• ¿Qué medidas pretende adoptar la Xunta de Galicia para garantizar la equidad, la
objetividad y la transparencia en el acceso a plazas docentes por concurso de
oposición?
• ¿Cómo va a garantizar el Gobierno de la Xunta que se preserven los derechos de los
opositores?
Cidadáns Galicia
Avenida de Ferrol n95
15701 Santiago de Compostela
galicia.accion.institucional@ciudadanos-cs.org
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En Santiago de Compostela a 24 de xullo de 2018

Olga Lo ao Aldariz
Voceira d

áns en Galicia

Cidadáns Galicia
Avenida de Ferrol n25
15701 Santiago de Compostela
galicia.accion.institucional@ciudadanos-cs.org
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A LA MESA DE LA CÁMARA DEL PARLAMENTO DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15701 Santiago de Compostela

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, inscrito en el Registro de Partidos Políticos con
fecha 1 de junio de dos mil seis, en el Tomo V, folio 512 del Libro de Inscripciones y con
CIF G-64283310, y en su nombre y representación Doña Olga Louzao Aldariz con DNI
33348378-B en calidad de portavoz de Ciudadanos en Galicia, al amparo de lo
establecido en el artículo 17, de la Ley 7/2015, de 7 de agosto, de Iniciativa Legislativa
Popular y Participación Ciudadana en el Parlamento de Galicia, dirige la siguiente
Pregunta al Parlamento sobre la adaptación de centros hospitalarios y sanitarios
para personas con discapacidad con el ruego de que sea formulada a la Xunta de
Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas con algún tipo de discapacidad representan aproximadamente el 9% de la
población gallega. Para conseguir su plena y total inclusión se ha recorrido ya mucho
camino y se han atravesado muchas barreras, pero es cierto que aunque la normativa
va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica, en ocasiones, nos demuestra
que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria, en ocasiones, existen barreras
que impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, y poder gozar
de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con los demás.
El marco normativo para que las personas con algún tipo de discapacidad gocen de su
plena inclusión e igualdad de derechos en el ámbito sanitario se encuentra regulado
entre otras en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En el capítulo
I del Titulo I se recogen los Derechos de los Ciudadanos y, entre otros, en su Artículo 4,
se establece el derecho a recibir información sobre los derechos que les otorga esta ley,
así como sobre las vías para ejercitar tales derechos y a recibir información sobre las
actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las
mismas. En el citado artículo se recoge además que toda la información se facilitará
para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las
condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con
discapacidad de cualquier tipo.
Así mismo, en dicha normativa se articula también el derecho a la igualdad,
preceptuando que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud
Ciudadanos Galicia
Avenida de Ferrol, 5. 15701 - Santiago de Compostela
galicia.accion.institucional@ciudadanos-cs.org
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pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación
alguna por razón de su discapacidad.
Por otro lado, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, garantiza que la
asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española, y su acceso y las
prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva, debiendo de
superar las políticas de salud, cualquier tipo de desequilibrios. Así, en el artículo 10 de la
citada normativa se recoge que todos tienen derecho a que en las distintas
administraciones públicas sanitarias se respete su personalidad, dignidad humana e
intimidad, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su discapacidad. En este
sentido, deben en consecuencia, todas las administraciones públicas sanitarias, tal y
como recoge la citada normativa, dar la información sobre los servicios sanitarios a que
pueden acceder, debiendo de efectuarse dicha información en formatos adecuados, de
manera que resulten accesibles y comprensibles para las personas con cualquier tipo de
discapacidad.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dentro
de su ámbito de aplicación, establece como objeto de la misma garantizar la regulación
de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de
los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del
paciente y de información y documentación clínica. En dicha normativa en su
Disposición adicional cuarta, que regula las necesidades asociadas a la discapacidad,
establece que el Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los
pacientes o usuarios con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los
derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en
esta Ley
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
en su artículo 23 garantiza la accesibilidad, manifestando que todos los usuarios del
Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en
esta ley en condiciones de igualdad efectiva.
En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, regula entre otros, el derecho a la protección de la salud. En su
Artículo 10, se establece que las administraciones públicas promoverán las medidas
necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y
prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de
ciudadanos.
En dicho decreto recoge también el derecho de vida independiente y en consecuencia a
la accesibilidad de estas, por lo que todas las personas con discapacidad tienen derecho
a vivir de forma independiente. Por ello, los poderes públicos, en este caso, deben de
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en
igualdad de condiciones con las demás personas, tanto en los entornos, productos y
servicios, en información y en las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en los medios de
Ciudadanos Galicia

Avenida de Ferrol, 5. 15701 - Santiago de Compostela
galicia.accion.institucional@ciudadanos-cs.org
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comunicación social, como en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público.
Por su parte el art. 23.2.c este Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
sobre las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben incluirse
en las disposiciones o normativa, indica como medidas concretas para prevenir o
suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o situaciones para las
personas con discapacidad, los "apoyos complementarios", como medidas directamente
relacionadas con la información y comunicación. Se incluye en los apoyos
complementarios, según este articulado, las ayudas económicas, productos y
tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios
personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y
servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos,
braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación
oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que
permitan la comunicación.
Dentro del marco de nuestra comunidad autónoma, el Estatuto de Autonomía de Galicia,
recoge expresamente en su artículo 4.2 atribuye a los poderes públicos de Galicia la
promoción de las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de los
individuos y los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Por otra parte, la Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de servicios sociales de Galicia, en su artículo 3, establece como uno de los
objetivos del Sistema gallego de servicios sociales el de garantizar la vida independiente
y la autonomía de las personas en situación de dependencia.
A pesar de la puesta en marcha en la comunidad gallega de planes integrales de ayuda
a las personas con algún tipo de discapacidad, aún queda mucho camino que recorrer
para llegar a la plena inclusión.
De entre todas las medidas adoptadas se echan en falta necesidad también de que la
Administración sanitaria potencie la formación en la lengua de signos española del
personal de la administración sanitaria y promueva la accesibilidad tanto a los servicios
sanitarios como a los planes, procesos y programas, mediante la incorporación de
ayudas técnicas y la tecnología necesaria.
En consecuencia, el marco normativo para la atención sanitaria a las personas con
discapacidad es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica, nos lleva en la vida diaria
de las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en
demasiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o
comunicación sanitaria, haciéndose en consecuencia necesario, además de la prolifera
regulación una aplicación práctica y concreta de la misma, que nos lleve en definitiva a
una eliminación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de
d iscapacid ad.

Ciudadanos Galicia

Avenida de Ferrol, 5. 15701 - Santiago de Compostela
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Teniendo presente lo anterior, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta las
siguientes:

PREGUNTAS
al Parlamento de Galicia, con el ruego de que, de acuerdo con los dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y
participación ciudadana en el Parlamento de Galicia, sean formuladas a la Xunta de
Galicia:
1.- ¿Dispone la Xunta de Galicia de un registro de los centros hospitalarios y
de salud en los que no se cuenta con sistemas adaptados de información y
comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier
tipo de discapacidad y en particular, las afectadas por discapacidad sensorial
(visual, auditiva o ambas) y de las personas con discapacidad intelectual,
entre otras?
2.- ¿Ha previsto la Xunta de Galicia llevar a cabo las actuaciones necesarias
para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de
salud de Galicia sistemas adaptados que permitan la información,
comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún
tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual?
En Santiago de Compostela a 24 de Julio de 2018

Doña Olga Lo o Aldariz
Portavoz

udadanos en Galicia

Ciudadanos Galicia
Avenida de Ferrol, 5.15701 - Santiago de Compostela
galicia.accion.institucional@ciudadanos-cs.org
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24803, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás viaxes oficiais a Bruxelas
iniciadas pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica os días 7
de febreiro e 24 de abril de 2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do
cumprimento dos seus obxectivos”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro 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 Mar,
que ten o seguinte contido:
“Do 7 ao 8 de febreiro de 2017 a directora xeral de Pesca desprazouse a Bruxelas para
participar como poñente a un foro organizado pola DG MARE e a CRPM sobre o impacto da

CVE-PREPAR: 743614d9-7a56-0747-1ff3-33509402ade8

implantación da obriga de desembarque.
Galicia foi invitada ao devandito foro para expoñer as inquedanzas e preocupacións en
relación con ese tema, o que para a Consellería do Mar é motivo de satisfacción, tendo en
conta ademais que nin todos os estados membros nin moito menos todas as comunidades
autónomas estaban presentes como poñentes (sí como ouvintes).
O custe da viaxe ascendeu a 313,03 € o billete de avión e 254,00 € o importe do hotel.
Do 24 ao 26 de abril de 2017 a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, asistiu en Bruxelas á FEIRA SEAFOOD EXPOGLOBAL que tivo lugar alí ata o
día 27.
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Na mesma a Consellería do Mar da Xunta de Galicia tivo presenza cun stand no que 38
empresas galegas do sector son coexpositoras e realizan o seu traballo de comercialización e
internacionalización.
A asistencia a ésta, coma a outras feiras, entra dentro da actividade propia do cargo,
colaborando coas empresas, acompañándoas e tratando de facilitar o camiño da
internacionalización. Lográronse contactos que culminaron en peche de acordos e
transaccións económicas.
Todos os custes de desprazamento e estadía do persoal da Consellería, tanto os dous
técnicos que estiveron presentes para atender ás empresas asistentes, como o da propia
directora xeral, están incluídos nos custos da feira, que como ben saben, adxudícase nun
concurso público, do que existen datos.”
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
CVE-PREPAR: 743614d9-7a56-0747-1ff3-33509402ade8

e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24804, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á viaxe

oficial a Boston

iniciada pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica o día 19 de
marzo de 2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento
dos seus obxectivos”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro 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 Mar, que ten o seguinte
contido:
“Do 19 ao 22 de marzo de 2017 a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, asistiu en Boston á FEIRA SEAFOOD EXPO NORT AMERICA que tivo lugar alí.

CVE-PREPAR: c28d7586-d9c3-8ca9-f468-172cdfd98649

Na mesma a Consellería do Mar da Xunta de Galicia tivo presenza cun stand no que 12
empresas galegas do sector son coexpositoras e realizan o seu traballo de comercialización e
internacionalización.
A asistencia a ésta, coma a outras feiras, entra dentro da actividade propia do cargo,
colaborando coas empresas, acompañándoas e tratando de facilitar o camiño da
internacionalización. Lográronse contactos que culminaron en peche de acordos e
transaccións económicas.
Aproveitouse a viaxe para manter unha xuntanza de traballo cos organizadores das
SEAFOOD BRUXELAS, HONG KONG e BOSTON, coa finalidade de negociar o espazo dos
postos da Consellería para 2018.
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Asimesmo visitou os postos de México e Perú, países nos que Galicia ten interese en materia
de pesca e comercialización de produtos do mar.
Todos os custes de desprazamento e estadía do persoal da Consellería, tanto os dous
técnicos que estiveron presentes para atender ás empresas asistentes, como o da propia
directora xeral, están incluídos nos custos da Feira, que como ben saben, adxudícase nun
concurso público, do que existen datos.”
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: c28d7586-d9c3-8ca9-f468-172cdfd98649

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1085063
Data
18/07/2018 09:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24805, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á viaxe oficial a Milán iniciada
pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica o día 7 de maio de
2017, así como a avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos seus
obxectivos”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro 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 Mar, que ten o seguinte contido:
“Do 7 ao 10 de maio de 2018 a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, desprazouse a Milán para participar na FEIRA TUTTOFOOD que tivo lugar alí
do 8 ao 11.

CVE-PREPAR: 59a10722-cfd1-8a23-1af3-3844e09641e4

Na devandita Feira, a Consellería do Mar da Xunta de Galicia tivo presenza cun stand no que
10 empresas galegas do sector son coexpositoras e realizan o seu traballo de
comercialización e internacionalización.
A asistencia a esta, coma a outras feiras, entra dentro da actividade propia do cargo,
colaborando coas empresas, acompañándoas e tratando de facilitar o camiño da
internacionalización. Lográronse contactos moi interesantes para pechar negocios.
Neste senso mantivéronse, entre outros, contactos coa Cámara de Comercio de España en
Italia, co fin de potenciar a promoción de empresas galegas nese mercado.
Contactouse coa principal asociación de produtores pesqueiros de Italia, ASSOITICA, que
ven de estreitar dentro da última feira CONXEMAR os lazos con esta asociación para
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traballar en común.
Aproveitouse tamén para visitar a unha empresa acuícola italiana (ALMAR) que realiza todo o
proceso dende a a cría das larvas de ameixa ata a produción, así como tamén a
comercialización ao dispoñer de depuradora propia e envasar ao baleiro. Producen tamén
mexillón en long line e importan mexillón galego para a súa venda no mercado italiano.
Todos os custes de desprazamento e estadía do persoal da Consellería, tanto os dous
técnicos que estiveron presentes para atender ás empresas asistentes, como o da propia
directora xeral, están incluídos nos custos da feira, que como ben saben, adxudícase nun
concurso público, do que existen datos.
En definitiva, sinalar que as dietas son as que aparecen reflectidas na normativa vixente.”
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

CVE-PREPAR: 59a10722-cfd1-8a23-1af3-3844e09641e4

e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
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18/07/2018 09:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24807, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás viaxes a Bruxelas realizadas
pola directora do Intecmar os días 25 de xaneiro e 9 de xuño de 2017, así como a
avaliación da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos seus obxectivos”,
(publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro 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 Mar, que ten o seguinte contido:
“As viaxes a Bruxelas da directora do Intecmar, foron dúas cuxos gastos globais foron de
2.306,46 euros.
En ambos casos, o motivo da viaxe foi a participación na reunión do Grupo de Traballo en
CVE-PREPAR: 63b43b89-f8d9-9584-6571-45c7fd254358

Moluscos Bivalvos organizado pola Unidade G4 da DG SANTE da Unión Europea celebrado,
segundo consta no Centre Borschette, rue Froissart 36, Bruxelas, que se desenvolveron ao
longo do día, ata as 18:00 horas.
En ditas reunións participan representantes da Comisión, DG Mare, Axencia Europea de
Seguridade Alimentaria (EFSA), Laboratorios Comunitarios de Referencia en Biotoxinas
marinas e en Microbioloxía e Viroloxía dos Moluscos Bivalvos así como diferentes expertos
dos diferentes estados membros.
A valoración da participación foi moi positiva xa que nese foro se resume o tratado nas
reunións da rede europea de Laboratorios Nacionais de Referencia de Moluscos Bivalvos e
se discuten aspectos que poden ter diferente interpretación entre os diferentes países e que
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incluso poderían chegar a verse reflexados nun futuro na lexislación.
Sendo Galicia a principal rexión produtora de moluscos de Europa considérase prioritario a
participación neste grupo de traballo.”
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: 63b43b89-f8d9-9584-6571-45c7fd254358

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
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18/07/2018 09:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24808, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á viaxe a París realizada pola
directora do Intecmar o día 13 de marzo de 2017, así como a avaliación da Xunta de
Galicia respecto do cumprimento dos seus obxectivos”, (publicada no BOPG número
257 do 9 de febreiro 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 Mar, que ten o seguinte contido:
“A viaxe a París da directora do Intecmar, que tivo lugar o 14 de marzo de 2017, tivo un custe
de 804,57 euros.
En canto ao motivo da viaxe, sinalar que foi a participación na reunión do Grupo 2 de
CVE-PREPAR: d7eebcf4-edf7-4210-3201-0937668a5ea5

Moluscos do Comité Consultivo da Acuicultura celebrada o 14 de marzo de 2017 na sede do
Comité Nacional da Acuicultura, 122 rue Javel, París de 10:00 a 16:30 horas.
En dita reunión participan representantes da Comisión (DG SANCO e DG MARE), así como
de diferentes asociación de produtores de moluscos, comités rexionais de acuicultura e
expertos de diferentes estados membros.
A valoración da participación é moi positiva xa que nese foro se trataron cuestións relevantes
para o sector produtor e transformador galego e intimamente relacionadas coas redes de
control desenvolvidas por INTECMAR tales como a aplicación de normativa europea
(Directiva 2006/88 de Sanidad Animal, Directiva Marco da Auga e Regulamento EU
2285/2015), así como as estratexias mariñas, os avances no estudo de Norovirus organizado
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pola EFSA e o estado do dictame da EFSA sobre Tetrodotoxinas.
Sendo Galicia a principal rexión produtora de moluscos de Europa considérase prioritario a
participación neste grupo de traballo.”
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: d7eebcf4-edf7-4210-3201-0937668a5ea5

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2018/1085058
Data
18/07/2018 09:49

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 25225, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do Goberno galego para desfacerse do
seu 10% de accionariado en Sogarisa na súa actividade de explotación do Centro de
Tratamento de Residuos Industriais de Galicia, o destino que lle dou e a apertura
dalgún expediente por presuntas irregularidades nos residuos nos días posteriores á
apertura da plica presentada para a adxudicación da xestión do centro, así como as
intencións da actual entidade xestora do complexo en materia de persoal”, (publicada
no BOPG número 262 do 16 de febreiro 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:

CVE-PREPAR: 065a6210-ed33-ccd0-4105-fa70648b1772

“A antiga Sogarisa era unha modalidade de contrato de xestión de servizo público. A súa
extinción levouse a cabo subseguintemente á perda da condición de servizo público do
tratamento de residuos industriais en Galicia, en virtude do Decreto 169/2014, do 26 de
decembro, polo que se derroga o Decreto 154/1993, do 24 de xuño, polo que se aproba o
réxime xurídico básico do servizo público de xestión dos residuos industriais na Comunidade
Autónoma de Galicia.
A nova licitación levouse a cabo na modalidade de contrato administrativo especial,
coherentemente coa perda da condición de servizo público do tratamento de residuos
industriais e tras unha decisión xurídica amparada na lei de contratos do sector público.
O 10% correspondente á participación da Xunta de Galicia na sociedade de economía mixta
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Sogarisa forma parte do resto de activos e pasivos da sociedade, obxecto de liquidación tras
a súa extinción, como calquera outra persoa xurídica deste tipo. Procedéndose tras o dito
proceso de liquidación, no seu caso, ao reintegro dos créditos a favor das partes que lles
corresponden.
En data 2/6/2016 iniciouse un procedemento sancionador pola suposta execución dunha rede
de drenaxe non contemplada na autorización ambiental integrada da instalación. Este
procedemento foi finalmente arquivado, concluíndo que non existía incumprimento da
autorización constitutivo de infracción ao terse constatado que dita rede foi executada con
carácter temporal en tanto non se solventaba unha obstrución xurdida na rede orixinal.
En canto ás toneladas de residuos xestionadas foron as seguintes:
- 2009: 81.902,49
- 2010: 103.664,33
- 2011: 100.675,34
- 2012: 97.501, 87

CVE-PREPAR: 065a6210-ed33-ccd0-4105-fa70648b1772

- 2013: 83.494, 24
- 2014: 86.889, 10
-2015: 84.276,57
-2016: 83.077
A oferta formulada pola entidade finalmente adxudicataria incluía o proxecto organizativo de
do persoal.
Por último, cómpre subliñar que desde a data 28/12/2016 en que a UTE se fixo cargo da
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Planta de Tratamento de Residuos Industriais vén dedicándose de maneira total á prestación
do servizo de xestión e tratamento de residuos industriais. En consecuencia, o convenio
colectivo aplicable é o de Residuos, publicado no BOE de data 23 de setembro de 2016. No
entanto, en virtude do disposto no artigo 44.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, o
convenio aplicado ata 31/12/2017 (data da súa expiración) era o da Industria Química, por ser
este polo que se rexían as relacións laborais dos traballadores afectados pola sucesión de
empresa operada polo cambio de concesionario.”
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: 065a6210-ed33-ccd0-4105-fa70648b1772

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 26082, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo ou
previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de precariedade laboral
existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés”, (publicada
no BOPG número 264 do 21 de febreiro 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:
“Desde o Goberno galego vélase polo estrito cumprimento das medidas que garanten a
seguridade laboral dos traballadores e tamén, por suposto, dos usuarios da vía. A Xunta
sempre estivo preocupada pola seguridade laboral dos traballadores.
Lembrar que existen protocolos de seguridade e un plan de seguridade e saúde que
CVE-PREPAR: b7b733f7-3228-fa17-e811-42f4aef13fb1

establece as actuacións e os protocolos a seguir.
O persoal dedicado á brigada de labores de conservación e mantemento disposta na vía pola
sociedade concesionaria Autoestrada do Salnés, Sociedade Concesionaria da Xunta de
Galicia, SA, consta de catro operarios de mantemento e un encargado COEX (conservación e
explotación da estrada). No caso de baixa ou cese dalgún traballador, o posto cóbrese de
xeito inmediato. Así mesmo, existe un Coordinador de Seguridade e Saúde designado pola
sociedade concesionaria.
O Plan de Conservación e Explotación contén un Plan de Seguridade e Saúde durante a fase
de explotación. En cumprimento do establecido no Plan os traballadores dispoñen de
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protocolos específicos que rexen as actuacións en caso de accidentes. Estes protocolos
están asinados polos traballadores e a disposición de todos eles nos taboleiros da sala de
control e da nave de operación.”
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: b7b733f7-3228-fa17-e811-42f4aef13fb1

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27090, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia en relación coa
inclusión do Observatorio Galego de Educación Ambiental no organigrama da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, os datos referidos á súa
composición, funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo, así
como as intencións do Goberno galego respecto da avaliación da posibilidade de
incluír o acivro, como especie vulnerable, no Catálogo Galego de Especies
Ameazadas”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de marzo 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:

CVE-PREPAR: b751d3f7-30c7-dba9-71f6-7fe90daa6f45

“O referido órgano colexiado adscríbese á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio tal e como establece o artigo 2 do Decreto 193/2012, do 27 de setembro, polo que
se regula o Observatorio Galego de Educación Ambiental, sen necesidade de participar na
súa estrutura xerárquica, en consonancia co establecido no artigo 14 da Lei 16/2010, do 17
de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público
de Galicia.
O réxime de funcionamento deste órgano consultivo está especificado no artigo 9 do Decreto
193/2012, mentres que o financiamento vén determinado na disposición adicional segunda.
A composición deste observatorio está detallada no Decreto 11/2018, do 18 de xaneiro, polo
que se modifica o Decreto 193/2012, do 27 de setembro, polo que se regula o Observatorio
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Galego de Educación Ambiental.
En relación ao acivro, o axuste normativo efectuado en relación a esta especie non supón
ningún obstáculo para calquera tipo de iniciativa que se puidera impulsar para a súa posible
incorporación no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, proposta que deberá xustificarse
e enmarcarse no procedemento establecido no artigo 8 do Decreto 88/2007.”
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: b751d3f7-30c7-dba9-71f6-7fe90daa6f45

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27420, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Abel
Fermín Losada Álvarez, sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para
o cumprimento do acordo parlamentario referido á dotación de servizos de banda larga
ultrarrápida a aqueles autónomos ou empresas illadas situadas no rural que se atopan
e situación de desigualdade dixital fronte ás empresas das zonas máis urbanas, así
como a dotación económica prevista para ese fin”, (publicada no BOPG número 278 do
16 de marzo 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:
“A Xunta de Galicia, no marco do Plan de Banda Larga 2020, puxo en marcha no ano 2017
unha convocatoria de axudas, xa rematada, para a dotación do servizo de banda larga
ultrarrápida a empresas e autónomos situados en zonas illadas do rural.
Calquera empresa ou autónomo ubicado en zonas illadas do rural sen cobertura de redes de
30Mbps, ou máis, podía solicitar as axudas da Xunta para a dotación dun servizo de banda
larga ultrarrápida. Grazas a esta actuación beneficiáronse finalmente un total de máis de 30
empresas de toda Galicia. As subvencións concedidas a estas empresas comprenderon entre
o 70% e o 100% dos custos das tarefas necesarias para dotar do servizo ás mesmas,
CVE-PREPAR: 7e37f633-a935-7d86-bdf1-77bfc98e8966

abarcando os importes das axudas concedidas dende os 2.000 euros ata os 20.000 euros.
Os servizos de banda larga ultrarrápida contratados polas empresas permitirán velocidades
de acceso a internet dende os 50Mbps ata os 350Mbps. A mellora da velocidade de acceso a
internet, con respecto aos servizos actuais das empresas beneficiarias, supera os 80Mbps en
case o 90% dos casos chegando incluso a superar os 300Mbps en algunha das empresas
beneficiarias das axudas.
En relación á convocatoria de axudas a empresas e autónomos situados en zonas illadas do
rural, executada no ano 2017, contaba cun orzamento total de 500.000 euros, dos cales,
concedéronse finalmente preto de 400.000 euros.
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Por outra banda, compre salientar que o Plan de Banda Larga 2020 xa contaba coa actuación
de despregamento de redes de 350Mbps en polígonos industriais e dispón dun orzamento
público total de 3,4 millóns de euros. E ademais, neste ano 2018 acábase de poñer en
marcha a nova actuación do Plan que consiste no despregamento de redes de cando menos
100Mbps en entidades de poboación de menos de 300 habitantes e conta cun orzamento
público total de máis de 14 millóns de euros. Pola súa banda, o Estado focalizará os seus
esforzos en cubrir as poboacións de maior tamaño de Galicia coas convocatorias xa en
marcha e as que licite nos vindeiros anos no marco do Programa Nacional de Extensión da
Banda Larga de Nova Xeración (PEBA). Segundo comunicou recentemente o Estado, para o
período 2018 – 2021 conta cun orzamento total de 525 millóns de euros para estes
despregamentos, cofinanciados con fondos FEDER, dos cales case 70 millóns destinaranse a
Galicia (é a segunda comunidade con maior orzamento).
Finalmente, engadir que as axudas para empresas e autónomos foron solicitadas por
usuarios de máis dunha vintena de concellos das catro provincias. Unha actuación
complementaria á da dotación de redes ultrarrápidas a 81 polígonos industriais que permitirá
que o 93% da superficie empresarial ocupada teña acceso a redes de máis de 100Mbps.
Ademais, están en marcha dúas medidas da Xunta e do Estado, que facilitarán cobertura de
máis de 30Mbps a máis de 330.000 galegos de núcleos de 258 concellos nos que non hai
CVE-PREPAR: 7e37f633-a935-7d86-bdf1-77bfc98e8966

redes ultrarrápidas nin previsión de dispoñer delas.”
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27421, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Abel
Fermín Losada Álvarez, sobre “as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia xunto
co Goberno central para o cumprimento do acordo parlamentario do 21 de marzo de
2017 referido ao despregamento de redes de acceso de nova xeración de moi alta
velocidade, así como a contía dos fondos europeos dispoñibles e investidos para garantir o cumprimento dos obxectivos comunitarios ao respecto”, (publicada no BOPG
número 278 do 16 de marzo 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:
“A Xunta de Galicia e o Goberno de España están a desenvolver actuacións
complementarias de despregamento de redes de banda larga ultrarrápida de cando menos
100Mbps na Comunidade galega. Ambas administracións estanse a coordinar neste tipo de
medidas para aproveitar ao máximo os fondos dispoñibles e evitar a duplicidade de esforzos
e recursos.

CVE-PREPAR: 01b30f95-c7b2-88e6-e6a1-edbbcdba2734

A este respecto, no marco do Plan de Banda Larga 2020, a Xunta puxo en marcha en marzo
deste ano 2018 unha nova actuación de despregamento de redes de cando menos 100Mbps
que se desenvolverá ata o ano 2020 en entidades de poboación de menos de 300 habitantes.
Estes despregamentos da Xunta complementarán aos previstos polo Estado ata o ano 2021,
destinados ás entidades con maior poboación e xestionados a través das convocatorias xa en
marcha e as que se liciten nos vindeiros anos no marco do Programa Nacional de Extensión
da Banda Larga de Nova Xeración (PEBA).
O Goberno galego conta cun orzamento total de 18,64 millóns de euros (cofinanciado con
FEADER) para o desenvolvemento das actuacións de despregamento de redes de banda
larga ultrarrápida que se executen no marco do Plan de Banda Larga 2020 coa finalidade de
cumprir cos obxectivos europeos de cobertura de redes de alta velocidade. Con este
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orzamento estanse a estender:
-Redes ultrarrápidas en polígonos industriais
-Axudas para a conexión a redes ultrarrápidas de autónomos e empresas illadas
-Redes ultrarrápidas en entidades de poboación de menos de 300 habitantes
O Estado comunicou recentemente que, para o período 2018 – 2021 conta cun orzamento
total (cofinanciado con FEDER) de case 70 millóns de euros para Galicia para a extensión de
redes de 300Mbps que, sumados aos máis de 21 millóns de euros xa concedidos nas
convocatorias postas en marcha do PEBA, suman un total de 91 millóns de euros.
Finalmente, cómpre sinalar que o Estado está a traballar nunha orde coa que se aprobará o
plan que deberán executar os operadores titulares de concesións demaniais na banda de 800
MHz que dispoñan de 10MHz pareados para proporcionar cobertura de 30 Mbps, ou superior,
ao 90% dos cidadáns de núcleos de menos de 5.000 habitantes ao inicio do ano 2020
A este respecto, polo momento non se aprobou o Plan que ademais, se prevé que inclúa
requisitos de cobertura a nivel autonómico obrigando a cubrir o 85% da poboación de núcleos
CVE-PREPAR: 01b30f95-c7b2-88e6-e6a1-edbbcdba2734

de menos de 5.000 habitantes de cada Comunidade Autónoma.”
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 28039, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e dona Carmen Santos
Queiruga, sobre “a composición da delegación que acompañou a directora xeral de
Pesca na súa viaxe a Cabo Verde entre os días 18 e 21 de outubro de 2017, o detalle da
axenda, os obxectivos e a avaliación feita pola Xunta de Galicia desa viaxe”, (publicada
no BOPG número 281 do 22 de marzo 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 Mar, que ten o seguinte contido:
“Do 18 ao 21 de outubro de 2017 a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, asistiu en Mindelo (Cabo Verde) á celebración da FEIRA EXPOMAR que tivo
lugar alí.

CVE-PREPAR: 2821c1f2-9853-45d3-7d94-b69f4e4aca29

Na mesma a Consellería do Mar da Xunta de Galicia tivo presenza cun stand no que 10
empresas galegas do sector son coexpositoras e realizan o seu traballo de comercialización e
internacionalización.
A asistencia a ésta, coma a outras feiras, entra dentro da actividade propia do cargo,
colaborando coas empresas, acompañándoas e tratando de facilitar o camiño da
internacionalización. Lográronse contactos que culminaron en peche de acordos e
transaccións económicas.
Aproveitouse, ademais, para realizar visitas por un lado a unha empresa con vínculos
galegos, FRÍO DE MINDELO (vinculada a ATUNLO).
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Igualmente mantívose un encontro co Ministro de Economía e Emprego do Goberno de Cabo
Verde, para avanzar na colaboración que a Xunta mantén co Goberno caboverdiano en
materia de xestión e comercialización e infraestruturas da pesca.
No mesmo sentido mantivo unha reunión co presidente do ente público que xestiona os
portos de Cabo Verde (ENAPOR), dentro do memorando de entendemento entre Galicia e
Cabo Verde.
Todos os custes de desprazamento e estadía do persoal da Consellería, tanto dos técnicos
que estiveron presentes para atender ás empresas asistentes, como o da propia directora
xeral, están incluídos nos custos da feira, que como ben saben, adxudícase nun concurso
público, do que existen datos.
En definitiva, as dietas son as que aparecen reflectidas na normativa vixente.”
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: 2821c1f2-9853-45d3-7d94-b69f4e4aca29

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 28045, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e dona Carmen Santos
Queiruga, sobre “a axenda institucional, a composición da delegación, os gastos e a
avaliación dos resultados da viaxe que realizou a directora xeral de Pesca a Hong Kong
entre o 4 e o 8 de setembro de 2017”, (publicada no BOPG número 285 do 28 de marzo 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 Mar,
que ten o seguinte contido:
“Do 4 ao 8 de setembro de 2018 a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, desprazouse a Hong Kong para participar na FEIRA SEAFOOD EXPO ASIA que
tivo lugar alí do 5 ao 7 (a viaxe dura case 20 horas, polo que o 4 foi o día de saída e o 8 o de

CVE-PREPAR: 86daf900-2b12-2ed3-c126-bcf8f31c46d8

chegada).
Na devandita Feira, a Consellería do Mar da Xunta de Galicia tivo presenza cun stand no que
6 empresas galegas do sector son coexpositoras e realizan o seu traballo de comercialización
e internacionalización.
A asistencia a esta, coma a outras feiras, entra dentro da actividade propia do cargo,
colaborando coas empresas, acompañándoas e tratando de facilitar o camiño da
internacionalización. Lográronse contactos moi interesantes para pechar negocios.
Neste senso mantivéronse contactos coa Oficina Comercial de España en Hong Kong, co fin
de que as empresas galegas podan mellorar a súa presenza na zona.
Todos os custes de desprazamento e estadía do persoal da Consellería, tanto os dous
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técnicos que estiveron presentes para atender ás empresas asistentes, como o da propia
directora xeral, están incluídos nos custos da feira, que como ben saben, adxudícase nun
concurso público, do que existen datos.
En definitiva, as dietas son as que aparecen reflectidas na normativa vixente.”
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: 86daf900-2b12-2ed3-c126-bcf8f31c46d8

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 29319, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo polo
Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario do 9 de outubro de 2017
referido aos problemas de cobertura telefónica e de conexión á internet da veciñanza
do concello de Cartelle, así como ao desenvolvemento do Plan de banda larga de
Galicia 2020, o prazo previsto para o arranxo das zonas de sombra que permanecen
nese concello e as conversas mantidas ao respecto”, (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:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta
á iniciativa 29320 na Comisión 6ª do 6.07.2018, nos seguintes termos:
O Goberno galego está a levar a cabo diversas actuacións coa finalidade de mellorar a
situación da cobertura, no só no concello de Cartelle, se non no territorio galego en xeral.

CVE-PREPAR: 5720f202-c3d8-9b74-3c37-5cfd133e2a98

Por unha banda puxéronse en marcha varias medidas de impulso do despregamento de
redes de banda larga ultrarrápida enmarcadas no Plan de Banda Larga 2020 que
complementan ás actuacións que está a levar a acabo o Estado neste ámbito.
No marco destas actuacións despregarase fibra óptica nos seguintes núcleos do Concello de
Cartelle: Santa Baia, Cartelle, SABUCEDO, San Tomé Espiñoso, As Maravillas e Outomuro
E no Concello de A Merca: A Mezquita, PEREIRA DE MONTES e Froxas das Viñas, A
Manchica, A Merca e Parderrubias.
Cabe sinalar que o Concello de Cartelle trasladoulle á Amtega a situación da cobertura e o
ofrecemento por parte da Comunidade de Montes dunha ubicación para instalar unha
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estación base de telefonía móbil na zona. Desde a Amtega informamos ao Concello da
imposibilidade de obrigar aos operadores a proporcionar cobertura, pero co fin de tratar de
explorar posibles solucións, trasladamos ao operador a información recibida do concello.
A comezos de 2016, Movistar, o Concello de Cartelle e a Comunidade de Montes fixan o
acordo para autorizar a construción dun emprazamento en Montevelle.
Sen embargo, en marzo de 2016 tras un cambio na directiva da Comunidade de Montes
rexeitase o emprazamento e tense que desistir da súa construción así como do investimento
que o operador xa tiña orzamentado.
Respecto a outros posibles emprazamentos propostos, o operador xa tiña identificado o
emprazamento que solucionaba o problema da cobertura móbil, que era Montevelle.
Engadir ademais que a Comisión Europea, a través da Axenda Dixital para Europa, fixou para
o 2020 o obxectivo de que dotar de cobertura de 30Mbps á totalidade da poboación e
impulsar a contratación de servizos de 100Mbps nos fogares.
Acadar estes obxectivos require da actuación das administracións públicas, especialmente
para que estas redes cheguen as poboacións de menor tamaño, onde os operadores non
CVE-PREPAR: 5720f202-c3d8-9b74-3c37-5cfd133e2a98

realizan despregamentos por considerar que non son rendibles.
En concreto, conforme á normativa europea, as actuacións de despregamento de redes de
banda larga ultrarrápida deben dirixirse a aquelas zonas que non contan nin teñen previsión
de contar con cobertura de redes de, cando menos, 30Mbps. E os núcleos de Cartelle
cumpren con estes requisitos, motivo polo cal prevense na actualidade despregamentos nun
total de 7 núcleos deste concello entre as actuacións da Xunta e do Estado.
Cómpre salientar que, coas convocatorias pendentes de publicar polo Estado nos próximos
anos ampliaranse as zonas de actuación do despregamento de fibra nos concellos de Galicia.
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Finalmente, sinalar que só o Estado, en base ás súas competencia en materia de
telecomunicacións, pode xerar solucións globais aos problemas concretos que hai
actualmente en concellos como o de Cartelle.
Coas medidas expostas, que se están a desenvolver na actualidade no ámbito da extensión
de fibra óptica, garántese a cobertura de internet de banda larga ultrarrápida o 45% dos
veciños de Cartelle e en A Merca o 53%, incluíndo os núcleos citados de Sabucedo e Pereira
de Montes. Estas actuacións están xa en marcha e garanten estas porcentaxes de cobertura,
que se poderán incrementar coas convocatorias pendentes do Estado. Unha delas publicada
este ano por importe de 18,5 millóns de euros, que está previsto adxudicar este ano.
Respecto á cobertura móbil, solicitouse ao Estado a actualización normativa do servizo
universal e das obrigas dos operadores do primeiro dividendo dixital, para garantir unha
mellora notable no ámbito da cobertura da telefonía móbil e internet de xeito global.”
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: 5720f202-c3d8-9b74-3c37-5cfd133e2a98

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30933, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e a valoración do
Goberno galego respecto dos dous accidentes rexistrados no mesmo punto do
corredor do Morrazo nos dous días seguintes á apertura dos dous primeiros tramos da
autovía, así como a súa opinión en relación coa necesidade de reconsiderar as me
didas preventivas e de redución de velocidade adoptadas nel”, (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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As obras dos dous primeiros treitos de conversión en Autovía do corredor do Morrazo
executáronse conforme á lexislación vixente e contaron cunha sinalización suficiente,
adecuada e axustada á normativa:
-A sinalización vertical marcaba a redución de velocidade necesaria para o paso de 4 carrís a

CVE-PREPAR: 71ad7069-00e1-4aa3-1d58-f7114fd47e90

2.
-Así mesmo, con anterioridade ao momento de cambio de 4 carrís a 2, na calzada da autovía
reducíronse os carrís de 2 a 1 para que os vehículos fosen en fila.
-Ademais, colocáronse balizas luminosas para indicar o perigo.
No caso dos sinistros rexistrados, os atestados de Tráfico apuntan cara ao factor humano
como causa dos accidentes.
Aínda así, tras os feitos acontecidos decidiuse modificar de inmediato o sistema polo que os
vehículos perciben o fin da autovía, canalizándoos polo ramal de saída.
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Polo tanto, a solución proxectada e executada inicialmente foi a normativa e a mellor para o
tráfico mais, tras advertir a posibilidade de que, por circunstancias particulares puidera non
ser debidamente percibida por condutores que non estean en condicións axeitadas,
adoptouse outra solución de inmediato.”
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: 71ad7069-00e1-4aa3-1d58-f7114fd47e90

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31060, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a cobertura
de banda ancha de última xeración nos concellos galegos e a opinión do Goberno gale
go respecto da incidencia das limitacións existentes no asentamento de poboación
naqueles que teñen maior despoboamento”, (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 Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada ao Parlamento ao darlle resposta
á iniciativa 31062, na Comisión 3ª do 5 de xullo de 2018, nos seguintes termos:
Segundo o informe Anual 2018 sobre a Cobertura en España en 2017 do Ministerio de
Economía e Empresa sinala que o 63% da poboación galega dispón de cobertura de redes
de banda larga ultrarrápida máis de 30Mbps dos cales, o 59% teñen incluso máis de
100Mbps.

CVE-PREPAR: 79778e13-1283-5bf8-9c93-557851c54fc5

No referente a concellos, as redes de banda larga ultrarrápida están presentes no 71% dos
municipios galegos e, tanto a Xunta como o Estado, estamos a traballar para que estas redes
se expandan ao resto de concellos e tamén dentro dos propios termos municipais.
Neste senso, debe terse en conta que Galicia conta con máis de 30.000 núcleos de
poboación, case un 40% do total de España, e que máis do 90% destes núcleos teñen menos
de 100 habitantes.
Estes feitos, unidos a unha orografía complexa como a da nosa comunidade, fan que o
desenvolvemento das redes de internet cableadas sexa máis custoso que noutras zonas.
Ademais, engadir que, segundo datos do Ministerio, máis do 99% dos galegos dispoñen de
cobertura de internet de banda larga de 2 Mbps en adiante ben sexa a través de tecnoloxías
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fixas ou sen fíos (o resto teñen acceso a través de satélite, tecnoloxía completamente
compatible co acceso ás TIC).
Galicia está á cabeza do Estado no ranking de cobertura 3G e en terceiro lugar no caso de
cobertura 4G con case un 99%, permiten velocidades de conexión á rede de ata 30Mbps e
nalgúns casos incluso máis.
Cómpre destacar que o actual Goberno galego priorizou a conectividade desde o primeiro
momento. Na primeira lexislatura puxo en marcha o Plan de Banda Larga 2010 – 2013, cun
investimento público de máis de 81 millóns de euros, conseguiu mobilizar un investimento
total que superou os 230, incrementando a porcentaxe de poboación de acceso a internet de
algo máis do 71% ao 98%.
Ademais, con este Plan Galicia foi unha das primeiras rexións a nivel nacional e europeo que
impulsaron o despregamento de redes de nova xeración seguindo as directrices da Axenda
Dixital para Europa.
E agora, conscientes de que é preciso mellorar a calidade e velocidade das conexións, e para
dar resposta aos obxectivos marcados por Europa a Xunta puxo en marcha o Plan de Banda
Larga 2020, que conta con máis de 18 millóns de euros, a través dos fondos FEADER, que
CVE-PREPAR: 79778e13-1283-5bf8-9c93-557851c54fc5

xa ten tres actuacións de despregamento de fibra óptica en marcha:
1. Unha actuación para a cobertura de polígonos industriais, que se completará este ano
posibilitando que o 93% da superficie empresarial ocupada teña acceso a redes de máis de
100Mbps.
2. outra para a dotación de servizo a empresas illadas.
3. e unha terceira para achegar fibra óptica a 181 concellos galegos resolta en marzo de
2018 cunha subvención de 14,2 millóns de euros. Esta última complementa ás actuacións en
marcha do Estado e ambas facilitarán o acceso a redes de máis de 30Mbps en 2020 a 82%
don concellos galegos.
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Unha porcentaxe que se prevé aumentar con outras convocatorias estatais, como a última
publicada, pendente de adxudicar por un importe de 18,5 millóns de euros.”
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: 79778e13-1283-5bf8-9c93-557851c54fc5

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32014, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a exe
cución e remate das obras do novo centro de saúde de Ares, a existencia dalgún
problema para o traslado operativo ás novas instalacións do servizo de atención
sanitaria que se está a prestar de xeito provisional na actual localización, así como os
novos servizos sanitarios que se van implantar e os prazos previstos para a súa
entrada en funcionamento”, (publicada no BOPG número 319 do 13 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 novo Centro de Sáude de Ares entrou en funcionamento o luns 9 de xullo de 2018. Este

CVE-PREPAR: b4fed1c5-eb61-62c7-9383-25031defec50

novo edificio permitirá tanto aos profesionais como aos pacientes e usuarios dispor dun
centro de saúde máis moderno e adaptado ás necesidades de saúde presentes e futuras, das
veciñas e veciños deste concello.
O centro de saúde de Ares ofrece a atención a un total de 4.814 tarxetas sanitarias, das que
560 son menores de 15 anos. Neste centro, traballan un total de tres especialistas en
Medicina Familiar e Comunitaria, unha pediatra, unha matrona, catro profesionais de
Enfermaría, e dous administrativos. Na súa carteira de servizos ofrécese atención ó
adolescente, ó adulto, ó ancián, ó paciente crónico; e asistencia domiciliaria, pediátrica, da
muller e do neno san.
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Conta tamén con cirurxía menor, descentralización do Tratamento de Anticoagulación Oral,
con doppler vascular, con tonómetro, con petición electrónica do laboratorio, e con consulta
telefónica.
Pola súa banda, no primeiro andar habilitáronse tres consultas e dúas salas de enfermería,
sala de educación da saúde, ademais doutras estancias coma despachos para xestión e
coordinación, almacén ou consulta para matrona.”
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: b4fed1c5-eb61-62c7-9383-25031defec50

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/07/2018 9:47:15
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32367, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ a elaboración e os criterios do
Plan de transporte público de Galicia”, (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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de
Infraestruturas e Vivenda en resposta á pregunta oral en Pleno número 32365, de
similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde
CVE-PREPAR: a3d56867-e0c3-a3f6-d145-023e4c114ec2

do día da sesión plenaria celebrada o 10 e 11 de xullo 2018, á que nos remitimos.
Na súa resposta, entre outras cuestións, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda
fixo balance do Plan de Transporte Público de Galicia, cuxa primeira fase se puxo en
marcha no mes de agosto de 2017. Salientou o incremento de viaxeiros rexistrado
nas liñas renovadas ao longo dos últimos dez meses do Plan de Transporte Público
de Galicia e o feito de que se aumentase a cobertura territorial, levando o autobús a
lugares aos que antes non chegaba.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Vivenda pode verse nos
seguintes enlaces:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=11504
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-11?
part=5f4680b6-c9fe-4653-b95f-97531e90e615&start=11846.”
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: a3d56867-e0c3-a3f6-d145-023e4c114ec2

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/07/2018 9:47:05
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32603, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de
adoptar medidas máis protectoras da confidencialidade dos datos persoais nos
concursos e resolucións da Consellería de Sanidade”, (publicada no BOPG número 329
do 29 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:
“Tendo en conta a normativa vixente sobre protección de datos: Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes
datos, no seu artigo 6 refírese á licitude do tratamento de datos de carácter persoal: O
tratamento só será lícito se se cumpre polo menos una das seguintes condicións: (..) c) O
tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable
do tratamento. Partindo do contido do articulo 6. c) no que se lexitima o tratamento cando se
trate do cumprimento dunha obrigación legal, hai que referirse ao artigo 55 do Estatuto Básico
do Empregado Público que sinala no seu apartado segundo, en desenvolvemento do artigo
103 da Constitución española: ‘As Administracións Públicas, entidades e organismos a que se

CVE-PREPAR: bdbe8723-de80-dd18-5df0-9856f54efc36

refire o artigo 2 do presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral
mediante procedementos nos que se garantan os principios constitucionais antes
expresados, así como os establecidos a continuación:
a) Publicidade das convocatorias e das súas bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d) Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.
e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver.
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f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección’.
Tamén sinalar que o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, habilita a substitución da notificación
pola publicación cando se trata de actos integrantes dun proceso selectivo ou de
concorrencia competitiva de calquera tipo.
En consecuencia, existe unha Lei que, ao consagrar o principio de publicidade, expresamente
prevé o tratamento de datos de carácter persoal, sen que poida cesarse no tratamento para
lograr o bo fin do proceso selectivo. Polo tanto, non cabería exercitar o dereito de oposición
respecto dos datos de carácter persoal que sexan necesarios para o cumprimento do
principio de publicidade e transparencia do proceso selectivo. Tendo en conta a normativa
sinalada así como o establecido na normativa de aplicación específica: Lei 55/2003 do
Estatuto Marco do Persoal estatutario dos Servizos de Saúde, Decreto 206/2005 de provisión
de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde e nas convocatorias dos
procesos selectivos, nas cales se establecen como principios xerais dos procesos selectivos,
entre outros, a publicidade e a transparencia, informamos que a publicación das listaxes de
participantes nos diversos procesos selectivos e de provisión realízase mediante cifrado do
DNI de forma que se publican (web do Servizo Galego de Saúde e/ou Diario Oficial de

CVE-PREPAR: bdbe8723-de80-dd18-5df0-9856f54efc36

Galicia) unicamente os 4 últimos díxitos do mesmo xunto co nome e apelidos da persoa
participante.”
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32794, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e dona Luca Chao Pérez,
sobre “as razóns da existencia dunha errata na páxina web ‘Turismo de Galicia’ respec
to do cine Fantasio, de Vilagarcía de Arousa, malia que o Plan director de turismo esta
blece como eixo estratéxico o seu mantemento e actualización”, (publicada no BOPG
número 329 do 29 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 Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Os datos do recurso Centro Histórico de Vilagarcía de Arousa son froito dunha publicación
feita pola Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia S.A. a finais de 2006. Tanto
esta Sociedade como a actual Axencia Turismo de Galicia encargan os textos das súas
publicacións a especialistas da súa área co obxecto de recadar o mellor traballo posible.
A reclamación indica que o edificio onde se situaba o Cine Fantasio foi derrubado no ano
2000. É claro que o autor dos textos ou ben non corroborou esta afirmación ou expresou mal

CVE-PREPAR: 3406c2a5-ab27-14c6-9698-866875134fe4

o que quería dicir, xa que a edición dos textos é posterior a desaparición deste edificio.
Porén é preciso deixar constancia do traballo na actualización da información: Turismo de
Galicia conta con unha base de datos de entorno a 30.000 recursos publicados cuxa
información é actualizada por distintos medios que a continuación se describen:
1.

Novas publicacións de Turismo de Galicia, que renovan e actualizan a descrición e

datos dos recursos.
2.

Colaboración cos concellos. O 31 de xaneiro de 2017 remitiuse por correo certificado

una carta enviada pola directora de Turismo de Galicia e dirixida a todos os concellos de
Galicia co obxecto de manter unha colaboración para a revisión dos recursos turísticos
publicados no Portal de Turismo de Galicia. Os concellos que responderon a chamada de
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colaboración remitindo un contacto foron 278. Destes, 105 colaboran activamente corrixindo e
ampliando a información da nosa base de datos de recursos turísticos.
O protocolo de actuación é o seguinte:
a.

Turismo de Galicia remítelle ao concello, todas as fichas cos datos que ten dos seus

recursos agrupados por tipoloxía de información: ‘Arquitectura relixiosa’, ‘Arquitectura civil’,
‘Patrimonio etnográfico’, ‘Depósitos Arqueolóxicos’, ...
b.

Unha vez que recibimos as actualizacións, correccións ou ampliacións de información

estas son tratadas por Turismo de Galicia.
c.

Unha vez realizadas as correccións, avísase ao concello para que xa sobre o Portal

Web fagan unha última revisión.
O grao de resposta dos concellos colaboradores varía dependendo das súas posibilidades.
En concreto, Vilagarcía de Arousa, non contestou a proposta de colaboración, sendo esta
imprescindible para evitar este tipo de erros.
3.

Na paxina de Turismo de Galicia, en todos os recursos, existe un apartado chamado

CVE-PREPAR: 3406c2a5-ab27-14c6-9698-866875134fe4

‘axúdanos a mellorar’ que permite recibir suxestións ou comentarios dos usuarios en xeral.
Estas chegan a unha caixa de correo e son revisadas e atendidas por Turismo de Galicia.
4.

Utilizamos tamén as suxestións que se achegan dende o Centro de Atención ao

Cidadán a través do 012, xestionando as cuestións que nos trasladan.
5.

Os recursos regulados por Turismo de Galicia son tramitados e actualizados seguindo

o procedemento administrativo e a xestión que comeza na Sede Electrónica da Xunta de
Galicia.
6.

A colaboración de Turismo de Galicia coa actualización das festas de interese turístico

e outros eventos de carácter turístico plásmase a través da actualización dos ditos datos na
Axenda de Cultura de Galicia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
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Universitaria. Esta está presente así mesmo no Portal de Turismo de Galicia.
7.

Empresas ou entidades que colaboran no mantemento de información a través de

Turespazo (extranet de Turismo de Galicia co sector turístico):
a.

Autocaravanas

b.

Axencias de Viaxe

c.

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: 3406c2a5-ab27-14c6-9698-866875134fe4

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32877, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en relación co estado
no que se atopa a estrada LU-161, Landrove-Ferreira do Valadouro, as medidas que vai
adoptar para a súa mellora, así como o prazo e orzamento que vai destinar para a súa
execución”, (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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte
contido:
“Cómpre lembrar que no treito inicial da estrada LU-161, comprendido entre Landrove (punto
quilométrico 0,00) e Chavín, realizáronse no ano 2016 obras de reforzo de firme, precisamente o
treito que presenta un volume de tráfico máis elevado debido á maior densidade de poboación e á
actividade industrial da zona de Chavín.
Respecto ao estado da LU-161 desde o punto quilométrico 2,7 en adiante, aínda que o treito
conta con pouco tráfico, o seu firme non é recente e vese afectado pola climatoloxía da zona. Por
esta razón, a Axencia Galega de Infraestruturas incluirá a súa mellora entre as actuacións a
realizar en diversas estradas da provincia de Lugo no marco de desenvolvemento do Plan de
Reforzos de Firme. As previsións que se manexan son que os proxectos correspondentes estean

CVE-PREPAR: 377f3071-aa51-ca41-3a81-8ecd308ded39

redactados a finais deste ano, de maneira que as obras se executen no verán do 2019.”
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 18/07/2018 9:46:10
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33077, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a posibilidade de garantía polo Goberno galego do
cumprimento das condicións sanitarias e de seguridade necesarias a partir do novo
concurso para a concesión do transporte sanitario aéreo do 061 e as razóns das
modificacións introducidas nas condicións exixidas á empresa concesionaria en
termos de formación dos pilotos, características técnicas dos aparatos, medidas de
seguridade e tipo de voo, así como a incidencia que van ter na cobertura do servizo”,
(publicada no BOPG número 335 do 11 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Como é a nosa obriga, cumpriranse as condicións no plano sanitario e de seguridade. Entre
outras medidas contémplase a presenza de tripulación con máis marxe antes da apertura da
CVE-PREPAR: 6b6d9b20-3368-56d9-0c39-01efe4b8a308

base para garantir a perfecta operatividade no orto; solicítanse medidas que axudan a
preservar a intimidade e comodidade do paciente como os cristais escurecidos, que axudan
tamén ó mantemento dunha adecuada temperatura no interior e inclúense melloras no
traslado de pacientes neonatais ca incorporación de incubadora específica para traslado
aéreo.
Polo que se refire as condicións en termos de formación de pilotos e características técnicas
dos aparatos e medidas de seguridade e tipo de voo solicítanse pilotos debidamente
capacitados cun número de horas de vó superior a 1800 e con experiencia demostrada en
transporte sanitario e rescate, o que significa unha garantía de seguridade tanto para os
pacientes como para o persoal sanitario e o propio persoal do helicóptero.

Páxina 1 de 3
111237

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
19/07/2018 13:27:08

Tamén nos novos pregos solicitase un sistema de climatización a base de aire acondicionado
e calefacción para garantir unha temperatura de confort e seguridade dentro do helicóptero
en calquera estación e durante toda a duración do servizo independentemente da duración
do mesmo. Con isto melloramos tanto a seguridade do servizo ó non expor os pilotos a
temperaturas extremas nos meses de verán.
Da mesma maneira melloramos as condicións de traballo do persoal sanitario o cal repercute
na calidade de asistencia e traslado dos pacientes ós centros hospitalarios de destino.
Ademais os pacientes serán trasladados coas condicións necesarias de temperatura dentro
de aeronave, de vital importancia no traslado de pacientes especialmente graves.
Tamén renóvase todo o equipo de electromedicina, incorporando respiradores, bombas de
infusión e todo o resto do material necesario para atender a un paciente crítico cas últimas
tecnoloxías. En todos os casos son esixidas medidas especiais e autorizadas para a súa
correcta subxección e abicación no interior da aeronave.
En canto as condicións de seguridade esixidas á tripulación non sofren variacións con
respecto a actual licitación, manténdose que teñan piloto e copiloto e que poidan actuar como
CVE-PREPAR: 6b6d9b20-3368-56d9-0c39-01efe4b8a308

tales.
Evidentemente o servizo estará mellor cuberto xa que:
Terá maior cobertura en tempo da poboación cun contrato que abarca de orto-ocaso. Este
aumento do número de horas operativas das aeronaves terá lugar durante os meses de
verán.
Aumento do número de horas de servizo anual contratadas nos dous helicópteros.
Redúcese o número de horas permitido para que a empresa concesionaria substitúa ou
repare a aeronave en caso de avaría, minimizando ó máximo o tempo de inoperatividade do
servizo aéreo.
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Polo que se refire ao recurso especial en materia de contratación interposto por unha das
empresas licitadoras contra a resolución de exclusión da súa oferta ante o Tribunal
Administrativo

de

Contratación

Pública

da

Comunidade

Autónoma

de

Galicia,

comunicámoslles que foi desestimado na súa totalidade.”
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: 6b6d9b20-3368-56d9-0c39-01efe4b8a308

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33090, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da garantía da cobertu
ra pediátrica na atención primaria en Galicia nas mellores condicións posibles, a
necesidade de mellorar a calidade da oferta formativa no senso de inserir maior
formación pediátrica nela e as súas previsión en relación co inicio dun proceso
extraordinario de contratación de pediatras para o Sergas”, (publicada no BOPG número
335 do 11 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento polo conselleiro de
Sanidade -na sesión plenaria do 11 de xullo de 2018- ao darlle resposta á interpelación 2099
sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CVE-PREPAR: cf4dacc9-3761-41c8-27a0-c42bc6b41843

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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33126, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego res
pecto da substitución do facultativo do centro médico de Cabo de Cruz para evitar o
seu peche durante os meses de verán”, (publicada no BOPG número 335 do 11 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O peche do consultorio periférico de Cabo de Cruz en Boiro durante o período estival, vense
realizando dende fai máis de 10 anos para poder compatibilizar o dereito dos profesionais ao
desfrute das súas vacacións co dereito dos usuarios a recibir unha atención accesible e de
calidade que terán no Centro de Saúde de Boiro que está a 4 km (9 minutos de duración do
traxecto), e que dispón de 11 médicos xerais, 3 pediatras, 11 enfermeiras, 3 auxiliares de
enfermaría, 1 matrona, 1 de odontoloxía, 1 de hixiene bucodental, 1 farmacéutico, 4
fisioterapeutas, 1 traballador social e 3 función administrativa.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CVE-PREPAR: fcb11f56-bc56-a994-8371-03f1670986d0

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

Páxina 1 de 3
111243

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
19/07/2018 13:26:36

Páxina 2 de 3

111244

CVE-PREPAR: fcb11f56-bc56-a994-8371-03f1670986d0

Páxina 3 de 3

111245

CVE-PREPAR: fcb11f56-bc56-a994-8371-03f1670986d0

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/07/2018 13:26:36

111246

X lexislatura. Número 342. 27 de xullo de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA
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