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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da gratuidade, para as persoas mozas, do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da Comunidade Autónoma, en condi115234
cións semellantes, polo menos, ás da Tarxeta Xente Nova
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto das modificacións de crédito por importe de
57.665.343,74 euros para produtos farmacéuticos e material sanitario e de 975.067,26 euros
para cotas sociais de Seguridade Social do Sergas, correspondentes ao mes de decembro de
115267
2017

ı 34353 - 28960 (10/PRE-010372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posible incidencia da existencia dun estatuto profesional e dun consello de informativos
nos problemas de control da información que se veñen producindo nos informativos da TVG e da
Radio Galega
115269

ı 34543 - 29278 (10/PRE-010401)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de denegar a modificación puntual
nº 7 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Curtis, por non respectar a protección
dos solos que teñen aptitude agronómica e prexudicar a sustentabilidade dos sectores agrario
115271
e gandeiro

ı 33989 - 29400 (10/PRE-010411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2018 das actuacións necesarias para substituír o tipo de ﬁrme na estrada autonómica AC-110 ao seu paso polo lugar de Panda,
no concello de Moeche
115273

ı 33988 - 29407 (10/PRE-010412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2018 das actuacións necesarias para a construción dunha senda peonil na estrada autonómica AC-110, entre As Felgosas e
O Porto, no concello de Cerdido
115275

ı 34539 - 30113 (10/PRE-010486)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución das obras da rede primaria de saneamento e depuración de augas residuais da parroquia de Lariño de xeito complementario ás ac115277
tuacións promovidas polo Concello de Carnota

ı 33987 - 30591 (10/PRE-010527)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non poñer en marcha novas promocións de vivenda pú115279
blica na cidade de Pontevedra diante da demanda existente

115173

X lexislatura. Número 352. 5 de setembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 34537 - 30693 (10/PRE-010534)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de paralizar o proxecto de construción do
itinerario peonil e ciclista na estrada OU-402, treito Reza, punto quilométrico 1+090 - 3+780, correspondente á clave OU/16/270.06, para procurar un consenso social a prol dunha alternativa mellor
115281
e integral para ese treito

ı 34273 - 31506 (10/PRE-010608)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dalgún risco para a celebración no ano
115283
2018 do Festival de Cinema Internacional de Ourense

ı 34529 - 31678 (10/PRE-010629)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
Sobre o tipo de medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento do establecido
no Decreto 294/2008, polo que se declaran como paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba
115286

ı 34528 - 31703 (10/PRE-010633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Plan especial de dotación e infraestruturas As Cos115288
teiras (PE-4), no concello de Baiona

ı 34272 - 31808 (10/PRE-010643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do tratamento que está a recibir a cultura galega na
115290
programación da CRTVG

ı 34181 - 31833 (10/PRE-010646)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a participación de centros escolares de Marín e Pontevedra nas actividades de exaltación militar e castrense levadas a cabo con motivo da conmemoración o día 1 de xuño de 2018 do 75 ani115293
versario do asentamento da Escola Naval en Marín

ı 34161 - 31959 (10/PRE-010659)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a reforma do CEIP de Calo, no concello de Teo
115295

ı 34524 - 32034 (10/PRE-010669)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
115174

X lexislatura. Número 352. 5 de setembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia en relación cos incumprimentos da autorización ambiental integrada detectados nas inspeccións ao vertedoiro da canteira de Miramontes,
115297
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela
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Sobre a dispoñibilidade pola CRTVG dalgún protocolo para fomentar a divulgación cientíﬁca, así
como dalgún código de boas prácticas para tratar a información referida a terapias alternativas e
pseudociencias, o espazo que ocupa a ciencia no conxunto da súa programación e a realización
dalgunha análise da porcentaxe de tempo dos informativos que se destina á divulgación cientíﬁca
115315
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Sobre as deﬁciencias detectadas na retransmisión pola CRTVG, o día 16 de xuño de 2018, dunha
regata correspondente á liga galega de traíñas, e os datos ao respecto
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 30 de agosto de 2018, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 34172 - 23048 (10/PRE-009795)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas e o prazo previsto polo Goberno galego para paliar e reverter a progresiva deterioración que padece o túnel romano de Montefurado, no concello de Quiroga
- 34012 - 23162 (10/PRE-009799)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar as diferenzas que existen nos prezos
da liña de transporte ferroviario Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña
- 33880 - 23198 (10/PRE-009802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre os compromisos concretos para Galicia que se van inserir no Plan extraordinario de estradas
do Goberno central
- 34170 - 23628 (10/PRE-009901)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de deterioración do mosteiro de Oia
- 34280 - 23829 (10/PRE-009911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co estado de deterioración no que se atopa o
túnel romano de Montefurado, situado no concello de Quiroga
- 34011 - 24068 (10/PRE-009928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 8 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para 2018, para a
ampliación do solo residencial para vivenda protexida de San Paio de Navia, na cidade de Vigo
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- 34010 - 24069 (10/PRE-009929)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 8 máis
Sobre as actuacións directas en materia de construción ou rehabilitación de vivendas de promoción
pública que está a levar a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia, no ano 2018, na cidade de Vigo
- 34008 - 24320 (10/PRE-009946)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a posibilidade de incorporación de novas rutas ao Corredor Atlántico Ferroviario de Mercadorías
- 34006 - 24423 (10/PRE-009952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre o calendario concreto previsto polo Goberno galego para a adxudicación das liñas de transporte público de viaxeiros por estrada
- 34004 - 24427 (10/PRE-009953)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do desenvolvemento do proceso para a contratación
de novas liñas de transporte público de viaxeiros por estrada
- 34580 - 24480 (10/PRE-009975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de incluír a mellora da seguridade e
eﬁciencia das redes de subministración de auga no Programa de fomento da mellora da eﬁciencia
enerxética e sustentabilidade das vivendas, do novo Plan estatal de vivenda
- 34044 - 25053 (10/PRE-010007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a incidencia que van ter nos problemas manifestados polos veciños as obras previstas polo
Goberno galego nas comunidades de propietarios de vivendas de promoción pública das Felgosas
e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido
- 34365 - 25321 (10/PRE-010024)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG á manifestación
cidadá contra as reformas da Lei de sanidade levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago
de Compostela
- 34003 - 25356 (10/PRE-010025)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
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Sobre o número de procedementos de declaración de bens de interese cultural iniciados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde o ano 2010
- 34002 - 25502 (10/PRE-010036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á realización dunha
análise da viabilidade de crear un enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo, en dirección Camariñas
- 34575 - 25790 (10/PRE-010055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento en Galicia da Directiva 2008/50/CE, sobre a calidade do aire ambiente e unha
atmosfera máis limpa en Europa
- 34574 - 25800 (10/PRE-010065)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun novo Plan de xestión de residuos urbanos
- 34573 - 25863 (10/PRE-010082)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e da EDAR de Viveiro
- 34194 - 25865 (10/PRE-010085)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización do arquivo municipal de Vedra
- 34570 - 26084 (10/PRE-010099)
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
- 33999 - 26143 (10/PRE-010105)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do proxecto e execución das
obras de construción dun novo viario para a conexión do punto de remate da variante de Aradas
coa N-550
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- 33998 - 26171 (10/PRE-010107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da gratuidade, para as persoas mozas, do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da Comunidade Autónoma, en condicións semellantes, polo menos, ás da Tarxeta Xente Nova
- 33997 - 26284 (10/PRE-010121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para demandar o abaratamento da conexión ferroviaria Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña
- 33996 - 26427 (10/PRE-010147)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a incidencia do novo plan de transporte por estrada na conexión terrestre do interior de Galicia en xeral e, en particular, das comarcas luguesas
- 33995 - 26805 (10/PRE-010174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do nivel de perigosidade que presenta a estrada
N-550, A Coruña-Tui, en varios puntos
- 34187 - 26832 (10/PRE-010178)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o seguimento que está a facer o Goberno galego para garantir a igualdade de acceso nos
centros concertados
- 34568 - 26997 (10/PRE-010192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre os prazos previstos pola Xunta de Galicia para o remate da vía de alta capacidade Costa Norte
- 33994 - 27328 (10/PRE-010228)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dende o inicio do curso 2017-2018, para o cumprimento do acordo parlamentario referido á
posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas
de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato destinada a todos os centros
docentes da comunidade autónoma
- 34562 - 27486 (10/PRE-010241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre o contido do Plan especial de control da Axencia Tributaria de Galicia
- 33879 - 27746 (10/PRE-010260)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do incremento dos desaﬁuzamentos en Galicia no
ano 2017
- 33992 - 27887 (10/PRE-010274)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de incluír no Plan estatal de vivenda
2018-2021 axudas para o mantemento dos gastos das vivendas en propiedade, así como dos de
alugueiro, para as persoas maiores de 65 anos con menos recursos
- 34558 - 28006 (10/PRE-010286)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación co estado de detorioración e perigosidade que presenta a estrada N-540 na provincia de Lugo
- 34555 - 28141 (10/PRE-010295)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da contía e suﬁciencia das pensións non contributivas
para levar unha vida digna
- 34553 - 28210 (10/PRE-010301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da eﬁcacia das medidas de control e vixilancia das ediﬁcacións inacabadas en Galicia
- 34551 - 28334 (10/PRE-010311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos inconvenientes que está a padecer a veciñanza de
Carnota, en concreto no Pindo, a consecuencia do deﬁciente funcionamento do servizo de saneamento e depuración das augas residuais
- 33991 - 28505 (10/PRE-010326)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos veciños e do Concello de Ponteareas en relación coa reforma da estrada comarcal PO-403
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- 34549 - 28603 (10/PRE-010337)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das modiﬁcacións de crédito por importe de
57.665.343,74 euros para produtos farmacéuticos e material sanitario e de 975.067,26 euros para
cotas sociais de Seguridade Social do Sergas, correspondentes ao mes de decembro de 2017
- 34353 - 28960 (10/PRE-010372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posible incidencia da existencia dun estatuto profesional e dun consello de informativos
nos problemas de control da información que se veñen producindo nos informativos da TVG e da
Radio Galega
- 34543 - 29278 (10/PRE-010401)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de denegar a modificación puntual
nº 7 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Curtis, por non respectar a protección
dos solos que teñen aptitude agronómica e prexudicar a sustentabilidade dos sectores agrario
e gandeiro
- 33989 - 29400 (10/PRE-010411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2018 das actuacións necesarias para substituír o tipo de ﬁrme na estrada autonómica AC-110 ao seu paso polo lugar de Panda,
no concello de Moeche
- 33988 - 29407 (10/PRE-010412)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2018 das actuacións necesarias para a construción dunha senda peonil na estrada autonómica AC-110, entre As Felgosas e
O Porto, no concello de Cerdido
- 34539 - 30113 (10/PRE-010486)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución das obras da rede primaria de saneamento e depuración de augas residuais da parroquia de Lariño de xeito complementario ás actuacións promovidas polo Concello de Carnota
- 33987 - 30591 (10/PRE-010527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non poñer en marcha novas promocións de vivenda pública na cidade de Pontevedra diante da demanda existente
- 34537 - 30693 (10/PRE-010534)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de paralizar o proxecto de construción do
itinerario peonil e ciclista na estrada OU-402, treito Reza, punto quilométrico 1+090 - 3+780, correspondente á clave OU/16/270.06, para procurar un consenso social a prol dunha alternativa mellor
e integral para ese treito
- 34273 - 31506 (10/PRE-010608)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dalgún risco para a celebración no ano
2018 do Festival de Cinema Internacional de Ourense
- 34529 - 31678 (10/PRE-010629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
Sobre o tipo de medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento do establecido
no Decreto 294/2008, polo que se declaran como paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba
- 34528 - 31703 (10/PRE-010633)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Plan especial de dotación e infraestruturas As Costeiras (PE-4), no concello de Baiona
- 34272 - 31808 (10/PRE-010643)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do tratamento que está a recibir a cultura galega na
programación da CRTVG
- 34181 - 31833 (10/PRE-010646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a participación de centros escolares de Marín e Pontevedra nas actividades de exaltación militar e castrense levadas a cabo con motivo da conmemoración o día 1 de xuño de 2018 do 75 aniversario do asentamento da Escola Naval en Marín
- 34161 - 31959 (10/PRE-010659)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a reforma do CEIP de Calo, no concello de Teo
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- 34524 - 32034 (10/PRE-010669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia en relación cos incumprimentos da autorización ambiental integrada detectados nas inspeccións ao vertedoiro da canteira de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela
- 34522 - 32808 (10/PRE-010746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos proxectos de instalacións de xestión e tratamento
de residuos en solos rústicos e/ou en solos situados preto de zonas residenciais
- 34571 - 26083 (10/PRE-011086)
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
- 34359 - 26907 (10/PRE-011100)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao pechamento deﬁnitivo do servizo de internado
do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol e a privatización da súa xestión, as medidas que
van adoptar as consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Política Social
para garantir o seu mantemento, así como a demanda de prazas de internado nese tipo de centros
existente en cada provincia galega
- 34545 - 29122 (10/PRE-011151)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego respecto das contías das pensións
non contributivas que se están a percibir en Galicia
- 34366 - 24812 (10/PRE-011244)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a reportaxe emitida no Telexornal serán da TVG con motivo do 50º aniversario de Felipe VI
- 34358 - 27693 (10/PRE-011248)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o grao de seguimento na CRTVG da folga do día 8 de maio de 2018 e a cobertura informativa
dada pola TVG
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- 34541 - 29419 (10/PRE-011253)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a dispoñibilidade pola CRTVG dalgún protocolo para fomentar a divulgación cientíﬁca, así
como dalgún código de boas prácticas para tratar a información referida a terapias alternativas e
pseudociencias, o espazo que ocupa a ciencia no conxunto da súa programación e a realización
dalgunha análise da porcentaxe de tempo dos informativos que se destina á divulgación cientíﬁca
- 34523 - 32736 (10/PRE-011258)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as deﬁciencias detectadas na retransmisión pola CRTVG, o día 16 de xuño de 2018, dunha
regata correspondente á liga galega de traíñas, e os datos ao respecto
Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

115185

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149243
Data
01/08/2018 15:19

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23048, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas e o prazo previsto polo Goberno
galego para paliar e reverter a progresiva deterioración que padece o túnel romano de
Montefurado, no concello de Quiroga”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 23047 na comisión 4ª do 8.2.2018, e pódese consultar no seguinte enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-02-08?
part=1493eb0d-40f7-4128-8b15-e2f087f3a099&start=1379
O deterioro do Túnel de Montefurado é consecuencia dun proceso natural despois de forzar
durante case 2000 anos ao río Sil a continuar o seu descenso por unha canle artificial que
atravesa a montaña a través da galería do túnel.

CVE-PREPAR: 65654407-39c9-4ad4-83c8-2bdfea677f60

Trátase dun fenómeno natural sen obra humana que carece de alicerces, muros ou canterías
que reforzar, repoñer ou reconstruír.
Temos un atractivo paisaxístico e natural que se xunta ao interese e valor cultural, que xustificou
no seu momento a protección do ben como un ben integrante do patrimonio cultural de Galicia,
coa categoría de ben inventariado (ben catalogado na denominación da actual Lei 5/2016) e
como un ben incluído no Inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia.
Recentemente, e xustamente por ese interese que existe da súa posta en valor e preservación,
vimos de aumentar este nivel de protección, ao considerar que polo seu valor sobranceiro, o
Túnel de Montefurado debe ser considerado ben de interese cultural ao incorporalo ao decreto
de incoación da Ribeira Sacra como paisaxe cultural declarada.
O obxectivo de Patrimonio é tentar atallar o deterioro, ou cando menos ralentizalo e minimizar os
danos que se poidan ocasionar.
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Os estudos postos en marcha están dirixidos a establecer unha diagnose completa do estado de
conservación así coma ao deseño das medidas de actuación viables, sostibles e coherentes coa
salvagarda de todos os valores presentes, os culturais e os naturais:
- Recompilación de documentación previa existente.
-Caracterización completa do macizo rochoso.
-Análise mineralóxico e de precipitados.
-Estimación dos caudais de referencia.
-Inspección e rexistro dos fondos da galería.
-Actuacións e obras, de seren necesarias.
Así mesmo e pola especial singularidade e especificidade, solicitamos ao Instituto Xeolóxico
Mineiro de España unha avaliación do túnel e unha proposta de estudo dirixido á coñecer o seu
estado de conservación actual e no seu caso, detectar os factores de risco.
A situación actual, sen deixar de ser preocupante pola súa relación directa con un proceso
natural difícil de atallar, non deixa de permitir a lectura íntegra dos valores culturais e naturais
presentes.
Os valores do ben cultural do túnel de Montefurado, están presentes, son auténticos e se

CVE-PREPAR: 65654407-39c9-4ad4-83c8-2bdfea677f60

conservan de forma íntegra, e non se ven afectados neste momento polo estado de
conservación do Túnel.
Isto non impide que no futuro, cos estudos proxectados citados para este 2018 nos que se está a
traballar de acordo co plan de xestión do ben de interese cultural e do ben do patrimonio
mundial, continúese ca mellora das condicións de conservación e posta en valor deste ben”.
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 oral en Pleno número: 23162, 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 previstas pola Xunta de Galicia para evitar
as diferencias que existen nos prezos da Liña de transporte ferroviario Avant OurenseSantiago-A Coruña”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de Mobilidade en resposta
á pregunta oral en Comisión número 26283 en relación ao mesmo asunto -o servizo ferroviario entre
Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña-, e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que
foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada 22 de marzo de 2018, á que nos remitimos.
A resposta completa do director xeral de Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543-

CVE-PREPAR: fdab5029-ac73-be82-3284-d68ac0c18d86

199273bec9e4&start=3526
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543199273bec9e4&start=4248.”
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 oral en Pleno número: 23198, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os compromisos concretos para Galicia que se van in
serir no Plan extraordinario de estradas do Goberno central”, (publicada no BOPG número 247
do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola onselleira de Infraestruturas e Vivenda
en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de febreiro de
2018, á que nos remitimos.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Vivenda pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-02-21--2?part=18ed80dd-c6544b57-a089-f628eb443caa&start=14602
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-02-21--2?part=18ed80dd-c654-

CVE-PREPAR: b5a062d4-df00-92e0-3193-3104e2f530b3

4b57-a089-f628eb443caa&start=15615.”
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 30/07/2018 10:34:37

115192

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149241
Data
01/08/2018 15:19

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23628, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona
Luca Chao Pérez, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do estado de
deterioración do mosteiro de Oia”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta á POC 23626 na comisión 4ª do 8.2.2018, e pódese consultar no seguinte enlace

CVE-PREPAR: 24c97401-df36-ce30-4765-c089e8e1d1e8

web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-201802-08?part=1493eb0d-40f7-4128-8b15-e2f087f3a099&start=2823
Desde a Dirección Xeral de Patrimonio compartimos a preocupación e o interese de que
esta situación se resolva o antes posible para poder desfrutar do mosteiro nas mellores
condicións.
Dentro do marco competencial que a Administración autonómica ten en materia de
patrimonio cultural, está o da responsabilidade de garantir que os propietarios do ben
cumpran coas súas obrigas conforme o disposto no artigo 32 da nosa Lei 5/2016, do 4
maio, do patrimonio cultural de Galicia, de conservación e mantemento do ben co a fin de
evitar a súa perda, deterioro ou destrución, e así se está a facer como en calquera outra
circunstancia similar.
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Desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, estase a asesorar tecnicamente aos
representantes do concello e das propiedades, sobre as actuacións e medidas de
corrección mais axeitadas. No caso de ser necesario levar a cabo actuacións de
conservación urxentes, estudarase o seu alcance, metodoloxía e procedemento mais
adecuado para levalas adiante.”
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: 24c97401-df36-ce30-4765-c089e8e1d1e8

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pàxina 2 de 2
115194

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 15:19:13

115195

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1156482
Data
02/08/2018 14:17

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23829, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Antonio Quiroga Díaz e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego en relación
co estado de deterioro no que se atopa o túnel romano de Montefurado, situado no
concello de Quiroga”, (publicada no BOPG número 251 do 1 de febreiro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 23047 na comisión 4ª do 8.2.2018, e pódese consultar no seguinte enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-02-08?
part=1493eb0d-40f7-4128-8b15-e2f087f3a099&start=1379
O deterioro do Túnel de Montefurado é consecuencia dun proceso natural despois de forzar
durante case 2000 anos ao río Sil a continuar o seu descenso por unha canle artificial que

CVE-PREPAR: bd7bee98-a791-6bb2-fb27-876f2c8559a1

atravesa a montaña a través da galería do túnel.
Trátase dun fenómeno natural sen obra humana que carece de alicerces, muros ou canterías que
reforzar, repoñer ou reconstruír.
Temos un atractivo paisaxístico e natural que se xunta ao interese e valor cultural, que xustificou
no seu momento a protección do ben como un ben integrante do patrimonio cultural de Galicia,
coa categoría de ben inventariado (ben catalogado na denominación da actual Lei 5/2016) e como
un ben incluído no Inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia.
Recentemente, e xustamente por ese interese que existe da súa posta en valor e preservación,
vimos de aumentar este nivel de protección, ao considerar que polo seu valor sobranceiro, o Túnel
de Montefurado debe ser considerado ben de interese cultural ao incorporalo ao decreto de
incoación da Ribeira Sacra como paisaxe cultural declarada.
O obxectivo de Patrimonio é tentar atallar o deterioro, ou cando menos ralentizalo e minimizar os
danos que se poidan ocasionar.
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Os estudos postos en marcha están dirixidos a establecer unha diagnose completa do estado de
conservación así coma ao deseño das medidas de actuación viables, sostibles e coherentes coa
salvagarda de todos os valores presentes, os culturais e os naturais:
- Recompilación de documentación previa existente.
-Caracterización completa do macizo rochoso.
-Análise mineralóxico e de precipitados.
-Estimación dos caudais de referencia.
-Inspección e rexistro dos fondos da galería.
-Actuacións e obras, de seren necesarias.
Así mesmo e pola especial singularidade e especificidade, solicitamos ao Instituto Xeolóxico
Mineiro de España unha avaliación do túnel e unha proposta de estudo dirixido á coñecer o seu
estado de conservación actual e no seu caso, detectar os factores de risco.
A situación actual, sen deixar de ser preocupante pola súa relación directa con un proceso natural
difícil de atallar, non deixa de permitir a lectura íntegra dos valores culturais e naturais presentes.
Os valores do ben cultural do túnel de Montefurado, están presentes, son auténticos e se
conservan de forma íntegra, e non se ven afectados neste momento polo estado de conservación
do Túnel.

CVE-PREPAR: bd7bee98-a791-6bb2-fb27-876f2c8559a1

Isto non impide que no futuro, cos estudos proxectados citados para este 2018 nos que se está a
traballar de acordo co plan de xestión do ben de interese cultural e do ben do patrimonio mundial,
continúese ca mellora das condicións de conservación e posta en valor deste ben”.
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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115198

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146442
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24068, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo
Goberno galego para o 2018, para a ampliación do solo residencial para vivenda protexida de
San Paio de Navia, na cidade de Vigo”, (publicada no BOPG número 251 do 1 de febreiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 polo director do Instituto Galego da Vivenda
e Solo (IGVS) en resposta á pregunta oral en Comisión número 24067, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª
celebrada o 30 de maio de 2018, á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 40d52b25-53d4-3054-db88-e4351b1beb69

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 01/08/2018 10:13:48

115200

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146439
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24069, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións directas en materia de construción ou
rehabilitación de vivendas de promoción pública que está a levar a cabo ou previstas pola
Xunta de Galicia no ano 2018 na cidade de Vigo”, (publicada no BOPG número 251 do 1 de
febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director do Instituto Galego da Vivenda
e Solo (IGVS) en resposta á pregunta oral en Comisión número 24067, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª
celebrada o 30 de maio de 2018, á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 25f02313-00f7-7865-d679-88e1db5427a7

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 01/08/2018 10:13:41

115202

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146436
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24320, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez
García, sobre “a posibilidade de incorporación de novas rutas ao corredor atlántico
ferroviario de mercadorías”, (publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 polo director xeral de Mobilidade en
resposta á pregunta oral en Comisión número 24223, sobre o mesmo asunto –o Corredor
Atlántico- e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da

CVE-PREPAR: 36d62106-1343-07a5-8375-f30a42f337d6

Comisión 2ª celebrada o 30 de maio de 2018, á que nos remitimos.
A resposta completa do director xeral de Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f4c712c2250e6&start=3450
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f4c712c2250e6&start=4275
Sinalar, ademais, que poucos días despois desta resposta parlamentaria, concretamente o
día 6 de xuño de 2018, a Comisión Europea fixo pública a súa decisión de incorporar o
noroeste español ao Corredor Atlántico de Transporte de Mercadorías, o que suporá
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incrementar a súa competitividade económica e a súa capacidade loxística.”
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: 36d62106-1343-07a5-8375-f30a42f337d6

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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115205

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146429
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24423, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o calendario concreto previsto polo Goberno
galego para a

adxudicación das liñas de transporte público de viaxeiros por estrada”,

(publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
24425, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 286, do 2 de abril de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CVE-PREPAR: e99f0c81-3241-dbd7-55b6-72b497526dc1

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 01/08/2018 10:13:26
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146425
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24427, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do
desenvolvemento do proceso para a contratación de novas liñas de transporte público de via
xeiros por estrada”, (publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
24429, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 286, do 2 de abril de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CVE-PREPAR: 945e8419-fda1-0582-9445-2e988b3ef6e9

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 01/08/2018 10:13:17
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196681
Data
10/08/2018 13:27

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24480, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de
incluír a mellora da seguridade e eficiencia das redes de subministración de auga no Progra
ma de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade das vivendas, do novo Plan
estatal de vivenda”, (publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 polas Consellerías de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio e a de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“De conformidade coa normativa básica en materia de réxime local, así como da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración local de Galicia, e coa normativa sectorial en materia de augas, os
CVE-PREPAR: d49f5a07-88f3-e1b5-cd50-caef13d55b15

concellos teñen atribuídas competencias en materia de subministro de auga e son competentes para
a decisión e adopción das medidas necesarias para a xestión deste servizo municipal.
Augas de Galicia ten atribucións respecto do control dos recursos hídricos en períodos de seca
ecolóxica. É dicir, sobre o control da diminución nas dispoñibilidades de augas superficiais e
subterráneas nos sistemas de xestión durante un prazo temporal dado. O obxectivo é garantir o
abastecemento á poboación e minimizar os efectos sobre o medio.
Desde a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio traballase en colaboración coas
administracións con competencias na materia, coas que se mantén unha coordinación técnica
permanente. Dentro desta labor, nestes períodos de seca ecolóxica infórmaselles aos concellos da
situación e solicítaselles a súa colaboración dentro do seu ámbito competencial, de cara a potenciar
o consumo responsable da auga.
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Por último, cómpre indicar que a mellora das redes de subministro de auga son externas ás
vivendas e dependen da Administración municipal, e non teñen que ver co acceso á vivenda ou a
súa rehabilitación, que son os obxectivos básicos de todos os plans de vivenda aprobados ata o de
agora.”
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: d49f5a07-88f3-e1b5-cd50-caef13d55b15

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:27:56

115212

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146582
Data
01/08/2018 10:22

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25053, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e dona María Luísa
Pierres López, sobre “a incidencia que van ter nos problemas manifestados polos veciños as
obras previstas polo Goberno galego nas comunidades de propietarios de vivendas de
promoción pública das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido”, (publicada no
BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
25054, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 290, do 12 de abril de 2018, á que nos
remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 71779ca9-c1b0-bec9-b010-df4bfdcb1796

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 01/08/2018 10:22:01

115214

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1170266
Data
06/08/2018 14:38

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25321, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía
Fin de Semana da TVG á manifestación cidadá contra as reformas da Lei de sanidade
levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago de Compostela”, (publicada no
BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da
Comisión de Control da Corporación de Radio-Televisión de Galicia, do 28 de febreiro de
2018 - ao darlle resposta á pregunta 25322 sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo
CVE-PREPAR: b77012e7-9c65-5239-b432-34a31b5641d2

grupo parlamentario.”
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 06/08/2018 14:38:54

115216

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146422
Data
01/08/2018 10:13

AG/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25356, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o número de procedementos de declaración
de bens de interese cultural iniciados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria desde o ano 2010”, (publicada no BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 25355 na comisión 4ª do 26.6.2018, á que nos remitimos, e pódese consultar no seguinte
enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-06-26?
part=55991102-da41-47dc-979f-325a6c18875d&start=109
Na actualidade no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia existen 691 bens catalogados.
Desde o ano 2010 ata a actualidade, son 108 os bens rexistrados como BIC, cunha media anual
CVE-PREPAR: 6fa42fa1-ff15-3eb8-fb55-2130f26a2de6

de case 14 bens rexistrados cada ano, encontrándonos no período de maior intensidade de
protección dende que existe a mesma.”
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 01/08/2018 10:13:10

115218

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146419
Data
01/08/2018 10:13

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25502, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “o estado de execución no que se atopa o acordo
parlamentario referido á realización dunha análise da viabilidade de crear un enlace directo
entre a autovía Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo, en dirección Camariñas”,
(publicada no BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
25503, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 286, do 2 de abril de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CVE-PREPAR: ce1a6396-15b9-de75-9947-78fe5ef75d18

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 01/08/2018 10:13:02

115220

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196673
Data
10/08/2018 13:27

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25790, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o cumprimento en Galicia da Directiva 2008/50/CE, sobre
a calidade do aire ambiente e una atmósfera máis limpa en Europa”, (publicada no BOPG
número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento a través das iniciativas
6549 e 6548, de similar tema e formuladas polos/as mesmos/as deputados/as.”
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: c3b79031-6de6-88f0-5042-f6387ef84b75

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 10/08/2018 13:27:18

115222

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196670
Data
10/08/2018 13:27

AG/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25800, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre, “a elaboración polo Goberno galego dun novo Plan de
xestión de residuos urbanos”, (publicada no BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo
de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia para o período 2016-2022 está plenamente
vixente tras terse actualizado, en decembro do 2016, os seus obxectivos e prazo de vixencia en
concordancia co Plan Estatal Marco de Residuos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CVE-PREPAR: 49db27e5-9b84-4e98-b989-0a01163fcaa6

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 1

115223

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:27:10

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:27:10

115224

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196669
Data
10/08/2018 13:27

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25863, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á
mellora da rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro”, (publicada no BOPG número
260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión 2ª
do 22 de marzo de 2018 polo director de Augas de Galicia, ao darlle resposta á pregunta 25862,
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 Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 044e50a6-be49-3e27-c335-3e477052f014

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 10/08/2018 13:27:03

115226

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149266
Data
01/08/2018 15:25

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25865, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a subvención da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a organización do arquivo municipal de
Vedra”, (publicada no BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“O día 6 de maio de 2016, o concello de Vedra presenta no rexistro xeral da Xunta de Galicia
unha solicitude de axuda para actuacións en materia de arquivos, procedemento CT130A.
A solicitude entra en prazo, está correctamente cumprimentada e xunta os documentos
requiridos: unha memoria explicativa do proxecto de organización e descrición de fondos
documentais do arquivo municipal de Vedra segundo os criterios técnicos de arquivos, que
inclúe o orzamento total do proxecto e a porcentaxe de financiamento do proxecto da

CVE-PREPAR: 69bdfd85-8652-9e99-a582-bd7b00c2a297

institución solicitante.
O proxecto solicitado, destinado á organización de fondos documentais do arquivo municipal
por unha contía total de 7.500€, dos que o concello de Vedra autofinancia o 33%, polo que a
axuda solicitada é de 5.000€.
No punto 6 da memoria presentada faise referencia aos requisitos do persoal técnico que o
concello contratará para a súa execución, en cumprimento do artigo 2 da orde de convocatoria
(Orde do 10 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as
axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se
procede a súa convocatoria para o ano 2016):
‘para a realización deste proxecto contarase coa contratación dun licenciado/a universitario/a
ou equivalente segundo o espazo europeo de educación superior e que acreditará formación e
experiencia profesional en materia de arquivos e patrimonio documental’.

Pàxina 1 de 2
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Nin a solicitude nin a memoria levan incorporadas proposta nominativa do responsable do
proxecto de organización.
En canto á adecuación da subvención da cantidade á carga de traballo. Neste caso a axuda
que recibiu foi a máxima, 5.000€. Si hai variacións debe haber minoración.
Segundo o artigo 12.1 da orde de subvención , ‘...en caso de non xustificarse a totalidade do
orzamento do proxecto, a subvención será minorada na mesma proporción’.
O concello de Vedra xustificou a totalidade do proxecto, dentro do prazo, polo que non deu
lugar a minoración.
Presentáronse outros dous orzamentos, por un importe lixeiramente superior á adxudicataria.
A adxudicataria, con experiencia en organización de arquivos,

foi probada a través de

contratos con outras empresas e mesmo coa propia Xunta de Galicia na etapa do goberno
bipartito, polo que ter un coñecemento e experiencia avanzada na organización de arquivos e
nos documentos dos arquivos municipais facilita e asegura a viabilidade e boa execución do
proxecto.
En calquera caso, o traballo está ben feito e xustificado correctamente. En total entregouse
una base de datos con 12.569 rexistros, dos que 5.958 foron volcados da anterior base de
CVE-PREPAR: 69bdfd85-8652-9e99-a582-bd7b00c2a297

datos e incorporáronse 6.611 novos rexistros.”
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
Pàxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 15:25:33

115229

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196666
Data
10/08/2018 13:26

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26084, formulada polo Grupo
Parlamentario do 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), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 26082, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 342, do 27 de
xullo de 2018, á que nos remitimos”.

CVE-PREPAR: df57a8e3-59d9-83e4-8da6-ba2cbc20dca8

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 10/08/2018 13:26:38

115231

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146414
Data
01/08/2018 10:12

AG/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26143, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Xoaquín María Fernández Leiceaga e don Raúl
Fernández Fernández sobre “as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do
proxecto e execución das obras de construción dun novo viario para a conexión do punto de
remate da variante de Aradas coa N-550”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI) en resposta á pregunta oral en Comisión número 26142, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o
22 de marzo de 2018, á que nos remitimos.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543-199273bec9e4&start=456

CVE-PREPAR: ce934838-5116-7251-f147-52049e990878

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543-199273bec9e4&start=1167.”
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 01/08/2018 10:12:47

115233

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146411
Data
01/08/2018 10:12

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26171, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións do Goberno galego respecto da gratuidade,
para as persoas mozas, do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia
da comunidade autónoma, en condicións semellantes, polo menos, ás da Tarxeta Xente
Nova”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
26173, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 290, do 12 de abril de 2018, á que nos
remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CVE-PREPAR: 80133e86-17b4-61f0-6089-60d56fd30ae9

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 01/08/2018 10:12:39

115235

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146405
Data
01/08/2018 10:12

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26284, 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
demandar o abaratamento da conexión ferroviaria Avant Ourense-Santiago de Compostela-A
Coruña”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de Mobilidade en resposta á
pregunta oral en Comisión número 26283, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 22 de marzo 2018, á que nos
remitimos.
A resposta completa do director xeral de Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543-199273bec9e4&start=3526

CVE-PREPAR: f2e50d36-d406-4ba2-8984-4635d4860560

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-03-22?part=d73e8d9a-3103-4d33-8543-199273bec9e4&start=42488.”
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 01/08/2018 10:12:21

115237

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146402
Data
01/08/2018 10:12

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26427, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a incidencia do novo Plan de transporte na conexión
terrestre das comarcas luguesas en particular e do interior de Galicia en xeral”, (publicada no
BOPG número 268 do 28 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
26426, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 300, do 4 de maio de 2018..”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 0e441785-b1f6-f7a3-7177-793159cecc34

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 01/08/2018 10:12:14

115239

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146398
Data
01/08/2018 10:12

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26805, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do nivel de pe
rigosidade que presenta a estrada N-550, A Coruña-Tui en varios puntos”, (publicada no BOPG
número 268 do 28 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
26807, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 300, do 4 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 5ab2e7a4-0213-5323-fa22-43976f208856

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 01/08/2018 10:12:06

115241

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149258
Data
01/08/2018 15:23

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26832, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “o seguimento que está a facer o Goberno galego para garantir a
igualdade de acceso nos centros concertados”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de
marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 26831 na comisión 4ª do 5.4.2018, á que nos remitimos, e pódese consultar no seguinte
enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-04-05?
part=fc10c9d2-4360-473c-a30f-e926a409e4ec&start=5236
O artigo 27 da Constitución Española, configura a educación como un dereito fundamental e

CVE-PREPAR: cbdbaba2-ae84-ada5-dba1-c9fd30d1fa33

atribúe ao ensino básico carácter obrigatorio de balde, así como imputa aos poderes públicos á
responsabilidade de garantir este dereito mediante a programación xeral do ensino, a
participación dos sectores afectados así como á liberdade de creación de centros docentes,
recoñecendo en consecuencia a capacidade de nais e pais de poder elixir para os seus fillos e
fillas o centro educativo que consideren, tal e como reflicte o artigo 84 da Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación.
Cómpre ter en conta tamén a normativa de admisión do alumnado de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros
sostidos con fondos públicos, recollida no Decreto 254/2012, do 13 de decembro e na orde do 12
de marzo de 2013 que o desenvolve.
Esta normativa garante a igualdade de acceso a todo o alumnado ao marcar o procedemento,
requisitos e criterios de baremo aplicables de igual xeito tanto aos centros públicos como aos
concertados.
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Recordar tamén que os centros concertados desenvolven actividades complementarias e
extraescolares, e ofertan ao seu alumnado servizos complementarios, que, conforme ao disposto
no artigo 51 de lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, teñen
carácter voluntario e non lucrativo e que, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, son
obxecto de regulación a través das seguintes normas:
Decreto 444/1996, do 13 de decembro polo que se regulan as actividades complementarias, as
actividades extraescolares e os servizos complementarios dos centros privados en réxime de
concerto.
Orde do 15 de xaneiro de 1997 pola que se ditan instrucións para o procedemento de
autorización de cantidades que perciben como contra prestación polas citadas actividades ou
servizos complementarios.
A administración educativa actúa seguindo os procedementos e as pautas que establecen as
disposicións normativas que regulan tanto o concerto educativo como as actividades
complementarias, extraescolares e servizos complementarios, e ese é o marco de referencia.
Polo tanto, a igualdade no acceso aos centros concertados e o control dos cobros polos servizos
aos que a pregunta fai referencia están aseguradas e controladas pola lexislación vixente.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CVE-PREPAR: cbdbaba2-ae84-ada5-dba1-c9fd30d1fa33

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 01/08/2018 15:23:41

115244

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196662
Data
10/08/2018 13:26

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26997, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os prazos previstos pola Xunta de Galicia para o remate
da Vía de Alta Capacidade Costa Norte”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de marzo de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 en resposta á pregunta escrita número
26996, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 303, do 11 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 99265ce5-7a21-9532-d8c2-a68595b26726

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 10/08/2018 13:26:22

115246

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146395
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27328, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona María
de la Concepción Burgo López, sobre “as actuacións levadas a cabo pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dende o inicio do curso 2017-2018 para o cum
primento do acordo parlamentario referido á posta en marcha dunha plataforma informática
para a elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria
obrigatoria e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade autónoma”,
(publicada no BOPG número 276 do 14 de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á POC
CVE-PREPAR: d20ca4b3-55a7-2d02-3dc5-3bfbc44eb260

27329 na comisión 4ª do 3.5.2018, á que nos remitimos e pode consultarse no enlace web:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-05-03?
part=f7e7d1ed-39bf-44c4-92da-325c82ed9958&start=1093

En Galicia estamos apostando por este modelo ao ritmo que podemos asumir, de aí que o interese
do Goberno é o de poder poñer xa en marcha esta plataforma nos niveis de infantil, primaria e
secundaria para o vindeiro curso a disposición dos centros.
A plataforma está rematada, e estase a estudar a capacidade que se pode ter para un primeiro
proxecto piloto nun número de centros determinado, onde se poda levar un control do
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funcionamento da mesma e das posibilidades que pode dar no momento no que o seu uso sexa
xeneralizado.”
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: d20ca4b3-55a7-2d02-3dc5-3bfbc44eb260

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 10:11:58

115249

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196654
Data
10/08/2018 13:25

AG/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27486, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “o contido do Plan especial de control da Axencia
Tributaria de Galicia”, (publicada no BOPG número 276 do 14 de marzo de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Facenda, que ten o
seguinte contido:
“O pasado 5 de xullo compareceu a Directora da ATRIGA na Comisión 3ª para dar conta ante o
Parlamento da actividade desenvolvida pola Axencia Tributaria de Galicia durante o ano 2017.
Nesta comparecencia (32852) explicou que durante o ano 2017 levouse a cabo na ATRIGA un
plan especial de loita contra a fraude fiscal, centrado, fundamentalmente, no Imposto de
Sucesións e Doazóns (ISD) e tamén no Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados (ITP-AXD) e no Imposto do Patrimonio (IP). A débeda detectada que se prevía
obter con dito Plan era de 20 millóns de euros, sen embargo a súa execución permitiu detectar
CVE-PREPAR: 679c0e69-8d24-eef6-49d0-b78a7cbd03b4

32,2 millóns, un 61% máis”.
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 10/08/2018 13:25:20

115251

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1132884
Data
30/07/2018 10:34

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27746, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do incremento
dos desafiuzamentos en Galicia no ano 2017”, (publicada no BOPG número 280 do 21 de marzo
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
27747, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 297, do 26 de abril de 2018, á que nos
remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 362a5079-b4a4-3c08-5924-c828f337f344

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 30/07/2018 10:34:11

115253

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146393
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27887, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de
inserir no Plan estatal de vivenda 2018-2021 de axudas para o mantemento dos gastos das viv
endas en propiedade, así como de aluguer, para as persoas maiores de 65 anos con menos
recursos”, (publicada no BOPG número 280 do 21 de marzo de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
27889, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 303, do 11 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 7543a2c1-5418-00b9-a330-8693a5c00110

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 01/08/2018 10:11:50

115255

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196642
Data
10/08/2018 13:24

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28006, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez e outros/as deputados/as do mesmo
grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación co estado de
detorioración e perigosidade que presenta a estrada N-540 na provincia de Lugo”, (publicada
no BOPG número 280 do 21 de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
28019, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 300, do 4 de maio de 2018..”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 9c4c2dc5-4d94-2052-6930-9cc499773f85

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 10/08/2018 13:24:46

115257

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196634
Data
10/08/2018 13:24

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28141, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a suficiencia das pensións non
contributivas para levar unha vida digna”, (publicada no BOPG número 284 do 27 de marzo
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A dotación orzamentaria da que dispón a Consellería de Política Social para a partida que
permite facer fronte ao pagamento de axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas
perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio
de garantía de ingresos mínimos, permite dar cobertura á totalidade dos perceptores das
prestacións mencionadas.

CVE-PREPAR: 9677dff9-f511-3f52-3513-44795a8cfaf5

Trátase dunha axuda que se ven concedendo dende 2008 de xeito ininterrompido

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Importe axuda
200 euros
200 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros

Galicia é unha das CCAA que mantén un complemento destas características, que se aboa de
xeito totalmente voluntario.
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O pagamento realízase de oficio, unha vez que a Xunta comprobe na súa base de datos que os
posibles beneficiarios cumpren coas condicións. Polo tanto, non é preciso presentar solicitude,
co que nos aseguramos de chegar a todos os beneficiarios.
Esta iniciativa inscríbese na decidida aposta desta Administración por apoiar ao colectivo en risco
de exclusión. Neste senso, conta con múltiples medidas de loita contra a pobreza e a exclusión
social, que a efectos de planificación estratéxica se encadran na Estratexia Social de Inclusión
de Galicia 2014-2020, aprobada en decembro de 2014 polo Consello de goberno da Xunta de
Galicia, que establece as prioridades no ámbito da inclusión social para o período 2014-2020.
Así mesmo, dende xuño de 2016 vense desenvolvendo a Axenda Social de Galicia, que
constitúe o marco xeral de coordinación e cooperación entre os axentes públicos do Sistema
Galego de Servizos Sociais – Xunta de Galicia e entidades locais-, e igualmente en colaboración
coas entidades de iniciativa social, co obxectivo de coordinar esforzos e ofertar novos e mellores
recursos para atender nos niveis máis próximos á cidadanía que se atopa en situación ou risco
de pobreza e/ou exclusión.
A Axenda comprende medidas de diferentes áreas, como as de apoio á renda, de abordaxe da
pobreza enerxética e infantil, de atención á inclusión residencial, de promoción de programas e
proxectos de inclusión social, ou de atención á dependencia, así como o financiamento de
programas e proxectos de inclusión social desenvolvidos por corporacións locais e entidades de
iniciativa social”.

CVE-PREPAR: 9677dff9-f511-3f52-3513-44795a8cfaf5

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 10/08/2018 13:24:21

115260

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196629
Data
10/08/2018 13:24

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28210, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración polo Goberno galego da eficacia das
medidas de control e vixilancia das edificacións inacabadas en Galicia”, (publicada no BOPG
número 284 do 27 de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da Comisión
2ª do 19 de abril de 2018 por/pola director/a de Ordenación do Territorio e Urbanismo- ao darlle
resposta á pregunta 28211, 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 Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 10a14f14-5b03-65e7-ad39-b33b49ed4d66

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:24:05

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:24:05

115262

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196623
Data
10/08/2018 13:23

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28334, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as

do

mesmo

grupo,

sobre

“o

coñecemento

polo

Goberno

galego

dos

inconvenientes que está a padecer a veciñanza de Carnota, en concreto no Pindo, a
consecuencia do deficiente funcionamento do servizo de saneamento e depuración das
augas residuais”, (publicada no BOPG número 284 do 27 de marzo de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A execución da obra á que se fai referencia na iniciativa sufriu atrasos por motivos alleos á
actuación da Xunta de Galicia, que traballou para impulsala en todo momento. Tras solucionarse as
deficiencias detectadas durante a última fase da actuación, as obras foron entregadas en xuño.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CVE-PREPAR: 181e6835-d8c8-3f07-10a7-da5c5fef1bc2

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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INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:23:49

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:23:49

115264

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146391
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28505, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da atención
das demandas dos veciños e do Concello de Ponteareas en relación coa reforma da estrada
comarcal PO-403”, (publicada no BOPG número 287 do 4 de abril de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
28506, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 313, do 31 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 0986caa6-7fb5-9064-b740-2b43902badf8

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2018 10:11:41

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 10:11:41

115266

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196621
Data
10/08/2018 13:23

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28603, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto das
modificacións de crédito por importe de 57.665.343,74 euros para produtos farmacéuticos e
material sanitario e de 975.067,26 euros para cotas sociais de Seguridade Social do Sergas,
correspondentes ao mes de decembro de 2017”, (publicada no BOPG número 289 do 11 de
abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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
Facenda, que ten o seguinte contido:
“Ante a imposibilidade de financiar con recursos propios do Servizo Galego de Saúde, a
necesidade de dotar o crédito nas aplicacións orzamentarias correspondentes para atender o
gasto farmacéutico, tanto hospitalario (33.045.343,74€), como o derivado da prescrición de
receitas médicas (24.620.000€), optouse polo financiamento mediante o endebedamento dentro
dos límites autorizados e con estrito cumprimento da legalidade vixente. O financiamento por
importe de 975.067,26 € vai destinado a cotas da Seguridade Social

CVE-PREPAR: 7d2cbc79-44e9-3471-33c8-2d13244e56a4

Na

memoria

explicativa

das

citadas

modificacións

arguméntase

a

utilización

deste

endebedamento no incremento do obxectivo do déficit nun 0,1% por enriba do fixado inicialmente.
Estas modificacións permitiron seguir prestando unha asistencia sanitaria de calidade ao tempo
que se pagaba en prazo tanto aos subministradores de produtos farmacéuticos hospitalarios como
ás farmacias que subministran os medicamentos a través das receitas médicas”.
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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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:23:33

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:23:33

115268

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1170253
Data
06/08/2018 14:36

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28960, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a posible incidencia da existencia dun estatuto profesional e dun
consello de informativos nos problemas de control da información que se veñen producindo
nos informativos da TVG e da Radio Galega”, (publicada no BOPG número 293 do 18 de abril de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 Corporación de RadioTelevisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da Comisión
de Control da Corporación de Radio-Televisión de Galicia, do 27 de abril de 2018 -

ao darlle

resposta á pregunta 28959 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 Galicia, de
CVE-PREPAR: 0dcdccd4-eaf4-80b3-c3a7-8f40f8013d59

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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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2018 14:36:49

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2018 14:36:49

115270

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196613
Data
10/08/2018 13:22

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29278, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “a opinión da Xunta de
Galicia respecto da necesidade de denegar a Modificación Puntual Nº 7 do Plan Xeral de
Ordenación Municipal do Concello de Curtis, por non respectar a protección dos solos que
teñen aptitude agronómica e prexudicar a sostenibilidade dos sectores agrario e gandeiro”,
(publicada no BOPG número 293 do 18 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten
o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión 2ª
do 4 de xullo de 2018 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo -ao darlle
resposta á pregunta 29277 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 Galicia, de
CVE-PREPAR: cd020189-5e56-a172-1ce5-844e748eda52

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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115271

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:22:45

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:22:45

115272

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146390
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29400, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da execución,
no ano 2018, das actuacións necesarias para substituír o tipo de firme na estrada autonómica
AC-110 ao seu paso polo lugar da Panda, no concello de Moeche”, (publicada no BOPG número
296 do 25 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
29401, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 317, do 7 de xuño de 2018, á que nos
remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: adb9ce04-5a38-0392-9480-afa04bf3fd09

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

115273

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2018 10:11:32

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 10:11:32

115274

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146387
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29407, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da execución,
no ano 2018, das actuacións necesarias para a construción dunha senda peonil na estrada
autonómica AC-110, entre As Felgosas e Porto, no concello de Cerdido”, (publicada no BOPG
número 296 do 25 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
29406, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 324, do 21 de xuño de 2018, á que nos
remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: 0446e400-d223-cb87-b296-e8d96eb93422

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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115275

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2018 10:11:24

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 10:11:24

115276

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196600
Data
10/08/2018 13:22

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30113, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da execución
das obras da rede primaria de saneamento e depuración de augas residuais da parroquia de
Lariño, de xeito que complementario as actuacións promovidas polo Concello de Carnota”,
(publicada no BOPG número 299 do 3 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten
o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da Comisión
2ª do 30 de maio de 2018 polo director de de Augas de Galicia - ao darlle resposta á pregunta 30114
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 Galicia, de
CVE-PREPAR: 8b2d2bb6-7226-7615-d4d0-e9d6a442e744

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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115277

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:22:13

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/08/2018 13:22:13

115278

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1146384
Data
01/08/2018 10:11

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30591, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as razóns da Xunta de Galicia para non poñer en marcha
novas promocións de vivenda pública na cidade de Pontevedra diante da demanda existente”,
(publicada no BOPG número 305do 16 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director do Instituto Galego da Vivenda e
Solo (IGVS) en resposta á pregunta oral en Comisión número 30592, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 30 de maio de
2018, á que nos remitimos.
A resposta completa do director do Instituto Galego da Vivenda e Solo pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f-4c712c2250e6&start=681
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasCVE-PREPAR: 8ea61549-6f44-96a6-a813-9d83afe1fb21

medio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f-4c712c2250e6&start=1492.”
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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115279

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2018 10:11:01

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2018 10:11:01

115280

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196597
Data
10/08/2018 13:21

AG/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30693, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de parali
zar o proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na estrada OU-402, treito Reza, punto
quilométrico 1+090 - 3+780, correspondente á clave OU/16/270.06, para procurar un consenso
social a prol dunha alternativa mellor e integral para ese treito”, (publicada no BOPG número 305 do
16 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI) en resposta á pregunta oral en Comisión número 30692, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o
30 de maio de 2018, á que nos remitimos.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicas-

CVE-PREPAR: dd1bac32-1861-24d3-2017-564429eb9908

medio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f-4c712c2250e6&start=9113
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-05-30?part=9e1201fc-048e-4f7b-b26f-4c712c2250e6&start=10541.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1156475
Data
02/08/2018 14:16

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31506, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto
da existencia dalgún risco para a celebración no ano 2018 do Festival de Cinema
Internacional de Ourense”, (publicada no BOPG número 316 do 6 de xuño de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta á PUP 32265 na sesión plenaria do 19-20.6.2018, á que nos remitimos, e pode
consultarse no seguinte enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-06-20?
CVE-PREPAR: 241c34b9-59d9-f194-b8b2-c9072ae7c756

part=f43a330e-f585-4617-a86b-2df9323f6450&start=5101
A entrada en vigor da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público (LCSP), pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, fai que todas as administracións teñan que adaptarse
nas súas contratacións, e isto é o que está a facer o Concello de Ourense apropiadamente.
A Consellería de Cultura e Educación, a través de AGADIC e da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, colaborou en pasadas edicións, e ten comprometidas achegas para a
realización do

Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) en 2018, por

considerar esta cita cinematográfica como un evento de referencia no mapa galego de
festivais audiovisuais.
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Unha vez que se adapte á normativa de contratación, o Concello de Ourense vai contar de
novo coa colaboración da Xunta de Galicia para viabilizar e darlle relevancia ao OUFF,
respectando os tempos e os procedementos dunha administración autónoma e
independente como a local”.
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: 241c34b9-59d9-f194-b8b2-c9072ae7c756

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196568
Data
10/08/2018 13:20

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31678, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o tipo de medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia
para o cumprimento do establecido no Decreto 294/2008, polo que se declaran como paisaxe
protexida os Penedos de Pasarela e Traba”, (publicada no BOPG número 316 do 6 de xuño de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da Comisión
2ª do 26 de xuño de 2018 por/pola director/a xeral de Patrimonio Natural- ao darlle resposta á
pregunta 31676, 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 Galicia, de

CVE-PREPAR: 3bc2e865-1ca2-f413-ce78-9b0a569d3501

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 1

115286

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/08/2018 13:20:12
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196565
Data
10/08/2018 13:20

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31703, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do Plan especial
de dotación e infraestruturas As Costeiras (PE-4), no concello de Baiona”, (publicada no BOPG
número 316 do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión da Comisión
2ª do 26 de xuño de 2018 por/pola director/a xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo- ao
darlle resposta á pregunta 31704, 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 Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CVE-PREPAR: a84f3083-6558-6d58-2529-50faf552ef01

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1156474
Data
02/08/2018 14:15

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31808, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto
do tratamento que está a recibir a cultura galega na programación da CRTVG”,
(publicada no BOPG número 319 do 13 de xuño de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A CRTVG é unha entidade con personalidade xurídica propia, autónoma na súa xestión e
independente no seu funcionamento respecto da Xunta de Galicia, como así o establecen a
Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e o Mandato Marco,
aprobados ambos polo Parlamento galego.
Saliéntase tamén que o 31 de maio, o director xeral da CRTVG respostou oralmente a esta
CVE-PREPAR: 9ad01609-f713-7648-b775-e99840b96884

cuestión na súa comparecencia mensual ante a Comisión de Control á CRTVG.
Con respecto á información pública sobre os cambios na programación da Radio Galega e
do seu programa ‘Diario Cultura’ :
1- Unha reestruturación do ‘Diario Cultural’, que pasa a ter 4 edicións diarias e en horarios
de máis audiencia. Isto supón pasar de 50 minutos a 100 ao día de ‘Diario Cultural’ en catro
bloques diarios.
2 - A creación de 3 edicións en directo do ‘Diario Cultural’ na fin de semana, que non existen
ata o de agora.
3 - A creación dunha canle dixital na que se engadan os contidos do ‘Diario Cultural’.
4 - A permanencia do equipo actual e reforzalo con máis persoal.
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A proposta da Radio Galega non é máis que un novo cambio de formato, ampliado en
duración diaria e en retransmisións, amparado por un estudo previo e pormenorizado da
propia grella da Radio galega, das tendencias das audiencias e das novas formas de
comportamento e consumo de radio dos oíntes, recollidos en múltiples informes, e así
quedou clarificado tras a comparecencia do director xeral da CRTVG citada anteriormente.
Atendendo ao establecido legalmente, a Xunta de Galicia non se debe pronunciar ao
respecto de calquera cuestión ou aspecto relacionados co labor dos seus directivos e
profesionais”.
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: 9ad01609-f713-7648-b775-e99840b96884

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149252
Data
01/08/2018 15:22

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31833, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a participación de centros escolares de
Marín e Pontevedra nas actividades de exaltación militar e castrense levadas a cabo con
motivo da conmemoración o día 1 de xuño de 2018 do 75 aniversario do asentamento da
Escola Naval en Marín”, (publicada no BOPG número 319 do 13 de xuño de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 31832 na comisión 4ª do 26.6.2018, e pódese consultar no seguinte enlace.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-06-26?
part=55991102-da41-47dc-979f-325a6c18875d&start=2858
Considérase lícito que cada centro educativo, baixo o seu proxecto pedagóxico e coa súa
CVE-PREPAR: 09f60226-7826-e924-f201-907d8855b873

autonomía para decidir, encadre as actividades complementarias formativas que así consideren
dentro da legalidade, e que mellor encadren co seu programa do centro, como así fixeron os
centros de Marín e Pontevedra dos que se fai referencia nesta iniciativa”.
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 01/08/2018 15:22:52
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1149232
Data
01/08/2018 15:17

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31959, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “o prazo previsto polo Goberno galego para a reforma do CEIP de Calo,
no concello de Teo”, (publicada no BOPG número 319 do 13 de xuño de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta á
POC 31958 na comisión 4ª do 26.6.2018, e pódese consultar no seguinte enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-06-26?
part=55991102-da41-47dc-979f-325a6c18875d&start=4444
No momento da resposta, o proxecto estaba en fase de redacción polo equipo técnico e contando
que se cumpra o prazo estipulado.
Unha vez rematado o proxecto seguiremos coa tramitación normal nunha obra desta envergadura

CVE-PREPAR: b8896986-3396-3d83-9b49-11ff6cffb140

para tela rematada o antes posible.
O prazo de execución desta nova obra é de aproximadamente 2 meses, polo que intentaremos
levalo a cabo o antes posible intentando interceder en menor medida na actividade educativa.”
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 01/08/2018 15:17:28
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196552
Data
10/08/2018 13:19

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32034, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando, sobre
“as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia en relación cos incumprimentos da
Autorización Ambiental Integrada detectados nas inspeccións ao vertedoiro da canteira de
Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela”, (publicada no
BOPG número 319 do 13 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento pola directora xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático, na Comisión 2ª celebrada o 4 de xullo de 2018 a través da
iniciativa 32031, 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 Galicia, de
CVE-PREPAR: f47129c2-51b1-9977-4a41-3b60b907d9b8

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 10/08/2018 13:19:17

115298

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196531
Data
10/08/2018 13:18

AG/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32808, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto dos proxectos de
instalacións de xestión e tratamento de residuos en solos rústicos e/ou en solos situados
preto de zonas residenciais”, (publicada no BOPG número 331 do 4 de xullo de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada na sesión do Pleno celebrada o pasado
11 de xullo de 2018, pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en resposta á
iniciativa con número de rexistro 31723 e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CVE-PREPAR: cbbbdc48-b1d9-3181-43e7-35605a1c0c04

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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1196667
Data
10/08/2018 13:26

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 26083, formulada polo
Grupo Parlamentario do 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), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 26082, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 342, do 27 de
xullo de 2018, á que nos remitimos”.

CVE-PREPAR: 76325c16-8730-3595-e747-7ba74cd53f52

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 10/08/2018 13:26:47
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Data
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 26907, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as
previsións da Xunta de Galicia referidas ao peche definitivo do servizo de internado
do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol e a privatización da súa xestión, as
medidas que van adoptar as consellerías de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e a de Política Social para garantir o seu mantemento, así como a
demanda de prazas de internado nese tipo de centros existente en cada provincia
galega”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de marzo de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta á POC 26908 na Comisión 5ª do día 4.7.2018, e pódese consultar no seguinte

CVE-PREPAR: 4e027997-f743-7272-2059-b6be13ab32e4

enlace web:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-07-04?part=1fbe7c80-0cda-4985-9fc6-3c3297f217d7&start=1189
No ano 2011 execútase a separación xurídica por parte da Xunta, creando así dous centros
con funcións diferentes.
O alumnado maior de 21 anos pasan a un centro residencial e ocupacional de adultos
‘Souto de Leixa’

pasando o centro Terra de Ferrol a prestar servizos educativos

correspondentes, entre eles o internado dentro da xornada lectiva.
Polo tanto, o Centro de Educación Especial Terra de Ferrol é na actualidade un centro
educativo, e non doutro tipo de centro asistencial.
Un centro educativo que está rexido pola mesma normativa que o resto de centros para
alumnado con Necesidades Educativas Especiais que existen en Galicia e que comparten
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as mesmas características ( Panxón, os centros de Ed. Especial de Santiago- Lama de
Abade, O Pedroso, López Navalón...).
Centros cunha función educativa específica que contan con servizo de internado durante os
días lectivos, polo tanto, de luns a venres.
E así mesmo pasa con este Centro de Educación Especial Terras de Ferrol, que como
centro educativo para alumnado de necesidades educativas especiais, conta con este
servizo residencial durante as xornadas lectivas, de luns a venres, entre outras cousas, por
razóns pedagóxicas e polo seu propio sentido como centro educativo e non asistencial.
Non hai nin houbo ningunha orde de pechamento do servizo de internado do Centro de
Educación Especial Terra de Ferrol e, polo tanto, esta situación non se vai a producir.
O mantemento de dito servizo está garantido pois contamos coas instalacións, persoal,
recursos e demanda de luns a venres como establece a lexislación, e acorde ás peticións da
dirección do centro”.
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: 4e027997-f743-7272-2059-b6be13ab32e4

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 oral en Comisión número: 29122, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión e as actuacións previstas polo
Goberno galego respecto das contías das pensións non contributivas que se están a
percibir en Galicia”, (publicada no BOPG número 293 do 18 de abril de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“A dotación orzamentaria da que dispón a Consellería de Política Social para a partida que
permite facer fronte ao pagamento de axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas
perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio
de garantía de ingresos mínimos, permite dar cobertura á totalidade dos perceptores das
prestacións mencionadas.

CVE-PREPAR: 86d54106-c2a1-8d53-9ec0-be5cfc301915

Trátase dunha axuda que se ven concedendo dende 2008 de xeito ininterrompido

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Importe axuda
200 euros
200 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros
206 euros

Galicia é unha das CCAA que mantén un complemento destas características, que se aboa de
xeito totalmente voluntario.
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O pagamento realízase de oficio, unha vez que a Xunta comprobe na súa base de datos que os
posibles beneficiarios cumpren coas condicións. Polo tanto, non é preciso presentar solicitude,
co que nos aseguramos de chegar a todos os beneficiarios.
Esta iniciativa inscríbese na decidida aposta desta Administración por apoiar ao colectivo en risco
de exclusión. Neste senso, conta con múltiples medidas de loita contra a pobreza e a exclusión
social, que a efectos de planificación estratéxica se encadran na Estratexia Social de Inclusión
de Galicia 2014-2020, aprobada en decembro de 2014 polo Consello de goberno da Xunta de
Galicia, que establece as prioridades no ámbito da inclusión social para o período 2014-2020.
Así mesmo, dende xuño de 2016 vense desenvolvendo a Axenda Social de Galicia, que
constitúe o marco xeral de coordinación e cooperación entre os axentes públicos do Sistema
Galego de Servizos Sociais – Xunta de Galicia e entidades locais-, e igualmente en colaboración
coas entidades de iniciativa social, co obxectivo de coordinar esforzos e ofertar novos e mellores
recursos para atender nos niveis máis próximos á cidadanía que se atopa en situación ou risco
de pobreza e/ou exclusión.
A Axenda comprende medidas de diferentes áreas, como as de apoio á renda, de abordaxe da
pobreza enerxética e infantil, de atención á inclusión residencial, de promoción de programas e
proxectos de inclusión social, ou de atención á dependencia, así como o financiamento de
programas e proxectos de inclusión social desenvolvidos por corporacións locais e entidades de
iniciativa social”.

CVE-PREPAR: 86d54106-c2a1-8d53-9ec0-be5cfc301915

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 oral en Comisión número: 24812, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a reportaxe emitida no ‘Telexornal Serán’ da TVG con
motivo do 50º aniversario de Felipe VI”, (publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 Corporación de RadioTelevisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A reportaxe emitida na sección ‘No foco’ do Telexornal Serán centrouse na análise das
intervencións públicas do rei Don Filipe coincidindo co seu 50 aniversario.
Os intervintes na reportaxe foron seleccionados como persoeiros con perfís representativos da

CVE-PREPAR: f0b6f3d5-7c53-48a6-4894-405e68cde1d8

sociedade galega e española.
A primeira das invitadas, a primeira, foi dona Carmen Iglesias, catedrática de Historia e preceptora
de Don Filipe, pero declinou a invitación por motivos de axenda. A profesora Iglesias foi remplazada
polo catedrático de Filosofía do Dereito da Universidade Autónoma de Madrid, Alfonso Ruiz Miguel,
quen deu clase a Don Filipe.
Ademais, a análise dos discursos políticos do Rei contou, entre outros, cun ex-secretario de Estado
socialista, José Luís Méndez Romeu e co xornalista Daniel Basteiro, que cubriu a proclamación para
o xornal on line El Español.
As testemuñas completáronse con declaracións de representantes políticos de forzas galegas con
representación nas Cortes Xerais Españolas.
A narración da reportaxe tratou de recoller distintas sensibilidades para centrarse de maneira
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principal na figura do Rei de España e da súa función constitucional. El era o protagonista.
Eses, e non outros foron os criterios, estritamente xornalísticos, que se tiveron en conta para facer
unha breve reportaxe que entendemos que si reflicten o pluralismo da sociedade.”
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: f0b6f3d5-7c53-48a6-4894-405e68cde1d8

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 27693, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o grao de seguimento na CRTVG da folga do día 8 de
maio de 2018 e a cobertura informativa dada pola TVG”, (publicada no BOPG número 280 do 21
de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-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 Corporación
de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Cada mes de marzo, arredor do Día da Muller, a Radio e a Televisión de Galicia deseñan unha
programación especial que este ano 2018 conviviu coa xestión dunha folga xeral que alterou o
traballo da CRTVG.
Do total dos traballadores que secundaron a folga o 88% eran mulleres e 12% homes. Por parte da

CVE-PREPAR: a70be4c4-9705-d323-c829-9282ce918cb8

Dirección de Recursos Humanos da CRTVG non se chamou a ningún traballador para substituír a
traballadores ou traballadoras que decidiran exercer o seu dereito á folga.
No que respecta aos contidos dos informativos do día 8, foron levados a cabo cun 85% menos de
traballadores e traballadoras habituais. Con ese 15% dos traballadores en servizos mínimos, a
CRTVG emitiu unha programación coa que poder visibilizar o feito histórico do paro de mulleres do
8 de marzo de 2018. Elixiuse a imaxe da manifestación de Madrid para abrir o

informativo

‘Telexornal Serán’ fundamentalmente porque era unha imaxe impactante dun acto multitudinario do
que se tiña sinal en directo, realizada con medios que permitían dar unha idea da súa magnitude, xa
que foi a manifestación que congregou máis asistentes en todo o Estado.
Ademais, entre as medidas e decisións que se tomaron para cubrir ás informacións, respectando á
vez o dereito a folga dos traballadores durante a xornada do 8 de marzo, houbo que afrontar que a
Unidade Mobil Satelital -3, a unidade de directos vía satélite da TVG, na que traballa unha redactora
no turno de tarde, estivo parada o 8 de marzo. Así pois, esa tarde non se contou con ese directo, nin
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coa posibilidade de usalo tampouco para lanzar imaxes. O traballo de cobertura en directo das
concentracións da tarde en Galicia quedou nas mans de dúas mochilas 4-G, ambas operadas por
equipos masculinos, tanto de ENG como de redactor, que optaron libremente por traballar.
Administrando os recursos dispoñibles, e para garantir que houbese imaxes, optouse por gravar as
manifestacións de Santiago e A Coruña, que estaban convocadas para as oito e envialas a Santiago
onde, cun 15 por cento de efectivos en servizos mínimos, o sinal das dúas mochilas se converteu
nunha imaxe en soporte cinta, que se editou e se preparou para emitir no informativo das 20:30
horas.
Nun ‘Telexornal Serán’ de calquera día hai alomenos tres intervencións en directo, e hai persoal
recollendo os sinais, e redactores e montadores editando, e neste caso, o 8 de marzo, notouse o
impacto da folga. Por iso, o informativo da tarde escolleu unha conexión en directo coa multitudinaria
marcha de Madrid, onde o sinal era producido pola FORTA e o xornalista era o delegado da CRTVG,
que estaba traballando ese día.”
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: a70be4c4-9705-d323-c829-9282ce918cb8

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 29419, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “a dispoñibilidade
pola CRTVG dalgún protocolo para fomentar a divulgación científica, así como dalgún
código de boas prácticas para tratar a información referida a terapias alternativas e
pseudociencias, o espazo que ocupa a ciencia no conxunto da súa programación e a
realización dalgunha análise da porcentaxe de tempo dos informativos que se destina á
divulgación científica”, (publicada no BOPG número 297 do 26 de abril de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Corporación de Radio-Televisión de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“O criterio que se emprega para a divulgación científica é o mesmo que se aplica para o resto
das temática: relevancia, proximidade, urxencia, servizo público etc.
Por ‘divulgación científica’ podemos entender un amplísimo catálogo de materias, todas elas de
evidente interese, e todas elas presentes diariamente nos informativos da TVG. Desde a apertura
dun novo quirófano, ata avances en I+D+I nas empresas galegas, descubrimentos de

CVE-PREPAR: 3e81d755-e0d1-64d6-46c0-2d20f0abd101

laboratorios farmacéuticos, aplicación de novos tratamentos ou os traballos que se desenvolven
a cotío nas tres Universidades galegas, a divulgación científica ocupa un lugar destacado nas
escaletas dos telexornais da TVG.
Pola contra, as terapias alternativas e pseudociencias non adoitan encontrar espazo nos nosos
informativos, e o habitual, como non pode ser doutro xeito, é que estas cuestións se traten con
rigor e contrastando a información con expertos na materia.
No que respecta ós informativos da Radio Galega e da TVG non está contabilizado o tempo
adicado a este respecto, porque sería complicadísimo facelo, pero practicamente a diario se
emite algunha noticia ou entrevista relacionada coa ciencia, cos avances en diversos aspectos
da investigación, innovación e desenvolvemento, etc. nalgún dos nosos espazos informativos da
Radio Galega, a TVG, da TVG2 e da web www.crtvg.gal.
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Os informativos da Radio Galega recollen con frecuencia informacións de carácter divulgativo.
Así as cousas, é habitual escoitar nos principais espazos de noticias da radio pública cuestións
relacionadas cos avances científicos teóricos e prácticos.
O mesmo acontece na televisión. E non so falamos de pezas nos telexornais, senón reportaxes e
entrevistas que con frecuencia xiran arredor das novidades da ciencia, dos adiantos en diversas
materias, ou da investigación en Galicia.
Non esquecemos tampouco a tarefa divulgativa que se fai en espazos non diarios
hiperespecializados, coma ‘O Agro’ ou ‘Vivir o Mar’, referentes nos seus eidos. Ou a que se fai,
tamén, desde os espazos de información meteorolóxica. Ademais, a Radio Galega ofrece
semanalmente un programa especializado en divulgación científica en colaboración coa
Universidade de Santiago. Efervesciencia emítese cada domingo ás tres da tarde, e vén de ser
galardoado con premio de Xornalismo da Academia Galega das Ciencias 2018. Tamén ‘Lambóns
Dixitais’ na Radio Galega é un espazo adicado íntegramente ás novas tecnoloxías.
En xeral, a atención que a Radio e máis a Televisión de Galicia destinan ós proxectos de
investigación científica é realmente elevada e transversal, tocando todos os programas
informativos. No frecuente relato destas cuestións búscase sempre o equilibrio entre o
tratamento rigoroso e a linguaxe didáctica. Por iso é normal que colaboradores médicos, por
exemplo, teñan presenza fixa de xeito semanal nos programas A Revista, de televisión, ou A
Tarde, de radio. Tamén é moi salientable a sección que realiza cada semana Jorge Mira, profesor
CVE-PREPAR: 3e81d755-e0d1-64d6-46c0-2d20f0abd101

de Física da USC, dentro do mesmo programa radio fónico A Tarde.
De todos modos, para poñerlle cifras a este relato, podemos facer unha busca nos nosos
arquivos, cunhas datas e un termo a buscar. Neste caso, os criterios serían amplísimos, e
habería que facer numerosas inspeccións, porque no eido da divulgación científica pódense
enmarcar centos e centos de noticias.
A modo de exemplo, fixemos tres buscas, e puxemos como data desde o 1 de marzo ata o 19 de
abril.
A primeira delas, coa palabra ‘ciencia’, arroxou un total de 30 noticias. A segunda busca, coa
palabra ‘descubrimento’, localizou 7 entradas, e a terceira, coa palabra ‘científicos’, ofreceu máis
dunha ducia de pezas. É dicir: case 50 noticias en mes e medio relacionadas coa divulgación
científica, entendida esta no máis amplo sentido da expresión.
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Seguindo con esta busca, extraemos algúns dos titulares ó azar, para demostrar a amplitude dos
temas que se tratan:
- O Centro Oceanográfico da Coruña fai 50 anos.
- Deseñan un sistema que clasifica no barco as capturas da pesca.
- O IES David Buján, de Cambre, referente internacional en proxectos científicos realizados con
móbiles e novas tecnoloxías.
- Científicos españois conseguen importantes avances para facer do polbo unha especia
acuícola.
- Unha científica galega lidera a clasificación española de impacto de traballos científicos de
ciencias da saúde.
- Entrevista a María José Alonso, catedrática de Farmacia da USC: ‘Moitos investigadores novos
consolidados non ven futuro en España’.
- A UDC organiza unha feira de ciencia en Betanzos na que aprender a través do xogo.
- Premiado un colexio de Redondela por un traballo sobre mulleres científicas.

CVE-PREPAR: 3e81d755-e0d1-64d6-46c0-2d20f0abd101

- O MUNCYT expón un dos catro libros mayas pre-colombinos que se conservan no mundo”.
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 oral en Comisión número: 32736, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as deficiencias detectadas na retransmisión pola
CRTVG o día 16 de xuño de 2018 dunha regata correspondente á liga galega de traíñas, e
os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número 329 do 29 de xuño de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-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 Corporación de Radio-Televisión de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“A CRTVG non quere menoscabar o noso prestixio e en canto a calidade de dita retransmisión
de traiñas hai que dicir que a LIGA GALEGA DE TRAIÑAS estaba facendo unha transmisión
cunha calidade HD, pero cunha realización fora dos parámetros televisivos que lles esixiramos,
completamente errada.
En temporadas anteriores a LIGA GALEGA DE TRAIÑAS xa produciran varias regatas e sempre
dentro dos estándares televisivos pero nesta ocasión non foron quen e despois de tratar de
arranxalo decidimos curtar a retransmisión.

CVE-PREPAR: 23b625a2-61d9-2cf9-42c8-64fff224f3a0

A CRTVG ten uns medios propios para facer retransmisións, unha cada dia da fin de semana e
como queremos cubrir moitos mais eventos , para tratar de amosar canto mais deporte galego
mellor, chegamos a acordos con distintas federacións, asociacións e entidades para poder emitir
as súas producións cando teñen calidade televisiva, e neste caso a realización non foi a
axeitada.
O responsable desta transmisión foi a LIGA GALEGA DE TRAIÑAS como se recolle no propio
comunicado feito por eles nada mais acabar a regata
COMUNICADO OFICIAL DA LIGA GALEGA DE TRAIÑEIRAS
‘O sábado 16 de xuño, tivo lugar en Baiona a presentación da tempada 2018 da Liga Galega de
Traiñeiras. Trátase da tempada máis grande da nosa historia, coa participación de 26
embarcacións entre Liga A, Liga e Liga Feminina.
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Tamén se trata do primeiro ano no que a Liga da un paso a diante en canto a difusión do remo en
Galicia. Para esta labor, sen dúbida unha das máis importantes desta organización, invertiuse un
gran esforzo en poder retransmitir as regatas en directo, como moita xente viña pedindo nos
últimos anos. A canle elixida para tal fin foi a canle autonómica da nosa comunidade, a Televisión
de Galicia. Sabíamos que o reto era maiúsculo, posto que a nosa relación coa canle dura xa
varios anos, nos que se emitiron numerosas regatas e se realizou con gran éxito o programa 'En
Xogo Traíñas'.
O noso obxetivo foi dende o principio ser capaces de ofrecer unha emisión de calidade,
axudados para isto por un equipo de comunicación profesional e motivado, en consonancia coa
directiva e cuns medios técnicos punteiros, que fixesen xustiza aos esixentes estándares da
TVG.
Por numerosos motivos a realización do día de hoxe non alcanzou eses estándares. Somos
conscientes de que as cousas non saíron de forma adecuada, feito polo cal pedimos desculpas
tanto aos afecionados, principáis afectados por este erro, coma aos clubes e á propia TVG.
Podemos asegurar que non deixamos de traballar nin un instante nos últimos meses para poder
sacar a diante este soño, pero as cousas non saíron como nos tería gustado.
Dende a Liga Galega de Traiñeiras seguiremos a traballar sen descanso para enmendar este
erro e poder así facer xustiza a este fermoso deporte, e poder facer así sentir orgullosos a todos
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os amantes do remo.’
A retransmisión non tivo custo ecónomico algún para CRTVG, xa que era a LIGA GALEGA DE
TRAIÑAS encargada de producir e ceder o sinal gratuitamente a CRTVG ”.
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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