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ı 39059 - 14181 (10/PRE-005758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo
Goberno galego
128709

ı 39057 - 14183 (10/PRE-005759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada
polo Goberno galego
128712

ı 39055 - 14185 (10/PRE-005760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada
polo Goberno galego
128715

ı 39053 - 14187 (10/PRE-005761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Pontevedra anunciada polo Goberno galego
128718

ı 39051 - 14189 (10/PRE-005762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Santiago de Com128721
postela anunciada polo Goberno galego

ı 39049 - 14191 (10/PRE-005763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo
128724
Goberno galego
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ı 39047 - 14193 (10/PRE-005764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada
polo Goberno galego
128727

ı 39244 - 12858 (10/PRE-006397)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre os criterios establecidos nos pregos de contratación das actividades de campamentos de
verán
128730

ı 39058 - 14182 (10/PRE-006538)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo Goberno galego

ı 39056 - 14184 (10/PRE-006539)

128732

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada polo Goberno galego
128735

ı 39054 - 14186 (10/PRE-006540)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada polo Goberno galego

ı 39052 - 14188 (10/PRE-006541)

128738

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Pontevedra anunciada polo Goberno galego
128741

ı 39050 - 14190 (10/PRE-006542)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Santiago de Compostela anunciada polo Goberno
128744
galego

ı 39048 - 14192 (10/PRE-006543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo Goberno galego

128747

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada polo Goberno galego

128750

ı 39046 - 14194 (10/PRE-006544)
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ı 39384 - 23648 (10/PRE-007618)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa incidencia da ludopatía entre a mocidade
galega, os mecanismos postos en marcha e o orzamento destinado á súa prevención e combate,
así como a suﬁciencia da normativa vixente en materia de xogos e apostas para a protección dos
128753
menores e as decisións adoptadas para eses ﬁns na Comisión do Xogo de Galicia

ı 39060 - 24502 (10/PRE-007705)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña
128756

ı 39043 - 24505 (10/PRE-007706)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
128759
anunciada na cidade da Lugo

ı 39042 - 24508 (10/PRE-007707)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense
128762

ı 39041 - 24511 (10/PRE-007708)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Pontevedra
128765

ı 39040 - 24514 (10/PRE-007709)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
128768
anunciada na cidade de Ferrol

ı 39037 - 24517 (10/PRE-007710)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
128771
anunciada na cidade de Santiago de Compostela

ı 39034 - 24520 (10/PRE-007711)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
128690
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Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
128774
anunciada na cidade de Vigo

ı 39243 - 26257 (10/PRE-008050)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
128777
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan

ı 39361 - 29432 (10/PRE-008393)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número de postos de traballo
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así como a prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas nas valoracións da discapa128780
cidade, e os datos ao respecto

ı 39240 - 31053 (10/PRE-008614)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018, a súa posible incidencia
nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e animación sociocultural e as razóns
da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas especíﬁcas que exixan o cumprimento do convenio colectivo marco estatal do sector, así como as súas previsións ao respecto
128782

ı 39356 - 31405 (10/PRE-008652)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que vai ter a contratación temporal de
equipos de valoración para a determinación do grao de discapacidade no problema estrutural de
falta de persoal existente na provincia de Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de
xeito permanente dos equipos precisos esa provincia
128784

ı 39239 - 32285 (10/PRE-008727)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego da súa colaboración co Goberno central no acollemento
en Galicia das persoas refuxiadas do barco Aquarius, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas,
así como os datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus ob128786
xectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto

ı 39383 - 32562 (10/PRE-008760)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
128691
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Sobre as razóns do Sergas para non instalar unha máquina de Resonancia Nuclear Magnética
fixa no Hospital da Mariña, os criterios que está a seguir ao respecto e os datos referidos ás probas de resonancia realizadas na unidade móbil do centro, así como as derivadas a centros pri128789
vados

ı 39380 - 32669 (10/PRE-008774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese Concello
128791

ı 39044 - 23989 (10/PRE-008885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións do contrato de xestión de tratamento coa empresa Cerámicas Campo para a
128793
xestión e tratamento dos pneumáticos depositados nas súas instalacións

ı 39381 - 32668 (10/PRE-009103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese Concello
128795

ı 39045 - 22037 (10/PRE-009371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para mellorar a situación do tecido
produtivo galego en termos de gasto empresarial en novas tecnoloxías, de xeito que aumente a
competitividade das empresas galegas
128797

ı 39189 - 22652 (10/PRE-009757)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
128799
Asistida de Maiores de Oleiros

ı 39188 - 22653 (10/PRE-009758)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
128802
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol

128692

X lexislatura. Número 379. 5 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 39187 - 22655 (10/PRE-009760)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, nas condicións laborais do persoal e no estado de conservación das ins128805
talacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña

ı 39017 - 24512 (10/PRE-009984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ferrol
128808

ı 39039 - 24515 (10/PRE-009985)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
128811
maiores anunciada na cidade de Santiago de Compostela

ı 39036 - 24518 (10/PRE-009986)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
128814
maiores anunciada na cidade de Vigo

ı 39364 - 26259 (10/PRE-010116)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a situación na que quedan as familias refuxiadas acollidas en Galicia unha vez rematado o
128817
plan de acollemento posto en marcha pola Xunta de Galicia

ı 39363 - 29430 (10/PRE-010415)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o incremento do número de postos de traballo
128820
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia

ı 39241 - 31052 (10/PRE-010565)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a posible incidencia na precariedade laboral do sector do ocio educativo e animación sociocultural dos criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas admi128822
nistrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018

ı 39360 - 31165 (10/PRE-010578)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
128693
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia da contratación de novos equipos de
valoración e orientación para a discapacidade por seis meses soamente, no arranxo do problema
128824
estrutural das demoras na tramitación dos expedientes

ı 39357 - 31404 (10/PRE-010600)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non dotar de xeito permanente a provincia de Pontevedra
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade precisos para solucionar o problema es128826
trutural existente de falta de persoal

ı 39355 - 32283 (10/PRE-010690)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a disposición do Goberno galego a colaborar co Goberno central no acollemento en Galicia
das persoas refuxiadas do barco Aquarius
128828

ı 39389 - 32670 (10/PRE-010734)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre o posible impacto no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión ao Concello de Oza-Cesuras das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales,
na parroquia de Borrifáns, no citado concello
128831

ı 39353 - 32939 (10/PRE-010756)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego referidas a garantía dun servizo digno nas vindeiras convocatorias da campaña de verán para o desenvolvemento de actividades de educación non formal,
tanto nas condicións laborais do persoal monitor de tempo libre como nas actividades ofertadas
128833

ı 39365 - 26258 (10/PRE-010855)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
128835
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan

ı 39354 - 32284 (10/PRE-010907)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego da súa colaboración co Goberno central no acollemento
en Galicia das persoas refuxiadas do barco Aquarius, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas,
así como os datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus ob128838
xectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto
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ı 39382 - 32667 (10/PRE-010913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas suscep128841
tibles de concesión a ese Concello

ı 39018 - 24510 (10/PRE-011060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Pontevedra
128843

ı 39016 - 24513 (10/PRE-011061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
128846
anunciada na cidade de Ferrol

ı 39038 - 24516 (10/PRE-011062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Santiago de Compostela
128849

ı 39035 - 24519 (10/PRE-011063)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Vigo
128852

ı 39362 - 29431 (10/PRE-011154)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número de postos de traballo
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así como a prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas nas valoracións da discapa128855
cidade, e os datos ao respecto

ı 39242 - 31051 (10/PRE-011206)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018, a súa posible incidencia
nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e animación sociocultural e as razóns

128695
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da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas especíﬁcas que exixan o cumprimento do conve128857
nio colectivo marco estatal do sector, así como as súas previsións ao respecto

ı 39359 - 31167 (10/PRE-011208)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o prazo previsto para a creación dos catorce equipos de valoración e orientación para a discapacidade anunciados no Consello da Xunta de Galicia do 18 de maio de 2018, a incidencia da súa
contratación soamente por seis meses, no arranxo do problema estrutural das demoras na trami128859
tación dos expedientes na provincia de Pontevedra, e as súas previsións ao respecto

ı 39358 - 31403 (10/PRE-011210)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que vai ter a contratación temporal de
equipos de valoración para a determinación do grao de discapacidade no problema estrutural de
falta de persoal existente na provincia de Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de
128861
xeito permanente dos equipos precisos esa provincia

ı 39238 - 32938 (10/PRE-011237)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á recuperación da contratación directa do persoal
monitor de tempo libre das campañas de verán da Xunta de Galicia, a posibilidade de garantir a
calidade do servizo e a cobertura das prazas necesarias coa demora que presenta o proceso de selección, así como as súas intencións ao respecto para as vindeiras convocatorias
128863

ı 39444 - 35739 (10/PRE-011556)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias e carencias reﬂectidas no informe do Mecanismo Nacional para a Prevención da Tortura
da Oﬁcina do Defensor do Pobo, referido ao funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Conxo
128865

ı 39015 - 36353 (10/PRE-011602)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a incidencia que están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados
128867
polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic

ı 39033 - 36968 (10/PRE-011673)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Goberno central para mellorar a conexión
ferroviaria entre Vigo e Oporto, evitar o paso da liña férrea polo Porriño e eliminar os pasos a nivel,
así como o estado de tramitación do proxecto da saída sur de Vigo e da electriﬁcación da liña entre
128870
Vigo e a fronteira portuguesa
128696
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ı 39014 - 37028 (10/PRE-011677)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deﬁciencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
128873
Saúde Integral no barrio da Residencia

ı 39013 - 37039 (10/PRE-011679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais
nese ámbito e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria du128875
rante a X lexislatura

ı 39445 - 37760 (10/PRE-011724)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade referida ao estado de deterioración que presentan as
instalacións do Centro de Orientación Familiar de Burela, dependente do Hospital da Costa, así
como á existencia dalgún proxecto para a súa mellora
128877

ı 39443 - 38005 (10/PRE-011757)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto da problemática existente en relación co concerto da Xunta de Galicia coa empresa privada que xestiona o Hospital Povisa de Vigo
128879

ı 39032 - 38018 (10/PRE-011758)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención primaria e aos problemas
derivados da carencia de pediatras para cubrir as prazas vacantes e facer substitucións, as medidas
que está a levar a cabo para reverter esta situación e as súas previsións ao respecto, así como as
súas intencións en canto á cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de
128881
xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu titular

ı 39442 - 38252 (10/PRE-011787)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación económica e a xestión
levada a cabo por Povisa no referido ao concerto asinado co Sergas, as que está a levar a cabo para
solucionar a situación xerada a consecuencia da presentación do preconcurso de acredores e as
128884
alternativas que ten o Sergas no caso de renuncia ao concerto por parte da empresa
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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 outubro de 2018, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 39059 - 14181 (10/PRE-005758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo
Goberno galego
- 39057 - 14183 (10/PRE-005759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada
polo Goberno galego
- 39055 - 14185 (10/PRE-005760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada
polo Goberno galego
- 39053 - 14187 (10/PRE-005761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Pontevedra anunciada polo Goberno galego
- 39051 - 14189 (10/PRE-005762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Santiago de Compostela anunciada polo Goberno galego
- 39049 - 14191 (10/PRE-005763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo
Goberno galego
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- 39047 - 14193 (10/PRE-005764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada
polo Goberno galego
- 39244 - 12858 (10/PRE-006397)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre os criterios establecidos nos pregos de contratación das actividades de campamentos de verán
- 39058 - 14182 (10/PRE-006538)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo Goberno galego
- 39056 - 14184 (10/PRE-006539)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada polo Goberno galego
- 39054 - 14186 (10/PRE-006540)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada polo Goberno galego
- 39052 - 14188 (10/PRE-006541)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Pontevedra anunciada polo Goberno galego
- 39050 - 14190 (10/PRE-006542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Santiago de Compostela anunciada polo Goberno
galego
- 39048 - 14192 (10/PRE-006543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo Goberno galego
- 39046 - 14194 (10/PRE-006544)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada polo Goberno galego
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- 39384 - 23648 (10/PRE-007618)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa incidencia da ludopatía entre a mocidade
galega, os mecanismos postos en marcha e o orzamento destinado á súa prevención e combate,
así como a suﬁciencia da normativa vixente en materia de xogos e apostas para a protección dos
menores e as decisións adoptadas para eses ﬁns na Comisión do Xogo de Galicia
- 39060 - 24502 (10/PRE-007705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña
- 39043 - 24505 (10/PRE-007706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Lugo
- 39042 - 24508 (10/PRE-007707)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense
- 39041 - 24511 (10/PRE-007708)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Pontevedra
- 39040 - 24514 (10/PRE-007709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ferrol
- 39037 - 24517 (10/PRE-007710)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Santiago de Compostela
- 39034 - 24520 (10/PRE-007711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Vigo
- 39243 - 26257 (10/PRE-008050)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan
- 39361 - 29432 (10/PRE-008393)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número de postos de traballo
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así como a prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas nas valoracións da discapacidade, e os datos ao respecto
- 39240 - 31053 (10/PRE-008614)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018, a súa posible incidencia
nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e animación sociocultural e as razóns
da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas especíﬁcas que exixan o cumprimento do convenio colectivo marco estatal do sector, así como as súas previsións ao respecto
- 39356 - 31405 (10/PRE-008652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que vai ter a contratación temporal de
equipos de valoración para a determinación do grao de discapacidade no problema estrutural de
falta de persoal existente na provincia de Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de
xeito permanente dos equipos precisos esa provincia
- 39239 - 32285 (10/PRE-008727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego da súa colaboración co Goberno central no acollemento
en Galicia das persoas refuxiadas do barco Aquarius, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas,
así como os datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus obxectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto
- 39383 - 32562 (10/PRE-008760)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
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Sobre as razóns do Sergas para non instalar unha máquina de Resonancia Nuclear Magnética
fixa no Hospital da Mariña, os criterios que está a seguir ao respecto e os datos referidos ás
probas de resonancia realizadas na unidade móbil do centro, así como as derivadas a centros
privados
- 39380 - 32669 (10/PRE-008774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese Concello
- 39044 - 23989 (10/PRE-008885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións do contrato de xestión de tratamento coa empresa Cerámicas Campo para a
xestión e tratamento dos pneumáticos depositados nas súas instalacións
- 39381 - 32668 (10/PRE-009103)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese Concello
- 39045 - 22037 (10/PRE-009371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para mellorar a situación do tecido
produtivo galego en termos de gasto empresarial en novas tecnoloxías, de xeito que aumente a
competitividade das empresas galegas
- 39189 - 22652 (10/PRE-009757)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros
- 39188 - 22653 (10/PRE-009758)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol
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- 39187 - 22655 (10/PRE-009760)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, nas condicións laborais do persoal e no estado de conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
- 39017 - 24512 (10/PRE-009984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ferrol
- 39039 - 24515 (10/PRE-009985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Santiago de Compostela
- 39036 - 24518 (10/PRE-009986)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Vigo
- 39364 - 26259 (10/PRE-010116)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a situación na que quedan as familias refuxiadas acollidas en Galicia unha vez rematado o
plan de acollemento posto en marcha pola Xunta de Galicia
- 39363 - 29430 (10/PRE-010415)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o incremento do número de postos de traballo
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia
- 39241 - 31052 (10/PRE-010565)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a posible incidencia na precariedade laboral do sector do ocio educativo e animación sociocultural dos criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018
- 39360 - 31165 (10/PRE-010578)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia da contratación de novos equipos de
valoración e orientación para a discapacidade por seis meses soamente, no arranxo do problema
estrutural das demoras na tramitación dos expedientes
- 39357 - 31404 (10/PRE-010600)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non dotar de xeito permanente a provincia de Pontevedra
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade precisos para solucionar o problema estrutural existente de falta de persoal
- 39355 - 32283 (10/PRE-010690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a disposición do Goberno galego a colaborar co Goberno central no acollemento en Galicia
das persoas refuxiadas do barco Aquarius
- 39389 - 32670 (10/PRE-010734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre o posible impacto no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión ao Concello de Oza-Cesuras das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales,
na parroquia de Borrifáns, no citado concello
- 39353 - 32939 (10/PRE-010756)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego referidas a garantía dun servizo digno nas vindeiras convocatorias da campaña de verán para o desenvolvemento de actividades de educación non formal,
tanto nas condicións laborais do persoal monitor de tempo libre como nas actividades ofertadas
- 39365 - 26258 (10/PRE-010855)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento
posto en marcha pola Xunta de Galicia, e as medidas previstas para evitar o desaﬁuzamento desas
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan
- 39354 - 32284 (10/PRE-010907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego da súa colaboración co Goberno central no acollemento
en Galicia das persoas refuxiadas do barco Aquarius, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas,
así como os datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus obxectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto
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- 39382 - 32667 (10/PRE-010913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para veriﬁcar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello
de Oza-Cesuras, así como a súa posible incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese Concello
- 39018 - 24510 (10/PRE-011060)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Pontevedra
- 39016 - 24513 (10/PRE-011061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ferrol
- 39038 - 24516 (10/PRE-011062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Santiago de Compostela
- 39035 - 24519 (10/PRE-011063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Vigo
- 39362 - 29431 (10/PRE-011154)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número de postos de traballo
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así como a prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas nas valoracións da discapacidade, e os datos ao respecto
- 39242 - 31051 (10/PRE-011206)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018, a súa posible incidencia
nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e animación sociocultural e as razóns
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da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas especíﬁcas que exixan o cumprimento do convenio colectivo marco estatal do sector, así como as súas previsións ao respecto
- 39359 - 31167 (10/PRE-011208)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o prazo previsto para a creación dos catorce equipos de valoración e orientación para a discapacidade anunciados no Consello da Xunta de Galicia do 18 de maio de 2018, a incidencia da súa
contratación soamente por seis meses, no arranxo do problema estrutural das demoras na tramitación dos expedientes na provincia de Pontevedra, e as súas previsións ao respecto
- 39358 - 31403 (10/PRE-011210)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que vai ter a contratación temporal de
equipos de valoración para a determinación do grao de discapacidade no problema estrutural de
falta de persoal existente na provincia de Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de
xeito permanente dos equipos precisos esa provincia
- 39238 - 32938 (10/PRE-011237)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á recuperación da contratación directa do persoal
monitor de tempo libre das campañas de verán da Xunta de Galicia, a posibilidade de garantir a
calidade do servizo e a cobertura das prazas necesarias coa demora que presenta o proceso de selección, así como as súas intencións ao respecto para as vindeiras convocatorias
- 39444 - 35739 (10/PRE-011556)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias e carencias reﬂectidas no informe do Mecanismo Nacional para a Prevención da Tortura
da Oﬁcina do Defensor do Pobo, referido ao funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Conxo
- 39015 - 36353 (10/PRE-011602)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a incidencia que están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados
polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic
- 39033 - 36968 (10/PRE-011673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas realizadas polo Goberno galego ao Goberno central para mellorar a conexión
ferroviaria entre Vigo e Oporto, evitar o paso da liña férrea polo Porriño e eliminar os pasos a nivel,
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así como o estado de tramitación do proxecto da saída sur de Vigo e da electriﬁcación da liña entre
Vigo e a fronteira portuguesa
- 39014 - 37028 (10/PRE-011677)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deﬁciencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
Saúde Integral no barrio da Residencia
- 39013 - 37039 (10/PRE-011679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais
nese ámbito e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria durante a X lexislatura
- 39445 - 37760 (10/PRE-011724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre a opinión da Consellería de Sanidade referida ao estado de deterioración que presentan as
instalacións do Centro de Orientación Familiar de Burela, dependente do Hospital da Costa, así
como á existencia dalgún proxecto para a súa mellora
- 39443 - 38005 (10/PRE-011757)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto da problemática existente en relación co concerto da Xunta de Galicia coa empresa privada que xestiona o Hospital Povisa de Vigo
- 39032 - 38018 (10/PRE-011758)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención primaria e aos problemas
derivados da carencia de pediatras para cubrir as prazas vacantes e facer substitucións, as medidas
que está a levar a cabo para reverter esta situación e as súas previsións ao respecto, así como as
súas intencións en canto á cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de
xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu titular
- 39442 - 38252 (10/PRE-011787)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

128707

X lexislatura. Número 379. 5 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación económica e a xestión
levada a cabo por Povisa no referido ao concerto asinado co Sergas, as que está a levar a cabo para
solucionar a situación xerada a consecuencia da presentación do preconcurso de acredores e as
alternativas que ten o Sergas no caso de renuncia ao concerto por parte da empresa
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

128708

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512783
Data
18/10/2018 13:18

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14181, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Lugo anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do 30 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: 397ae649-9221-15e1-dc37-8381a5b11040

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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128709

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:18:07

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 397ae649-9221-15e1-dc37-8381a5b11040

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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128710

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:18:07

128711

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512779
Data
18/10/2018 13:17

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14183, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Ourense anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do 30
de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: a1d95c83-3e87-4122-7792-3fea201d2493

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:17:39

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: a1d95c83-3e87-4122-7792-3fea201d2493

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:17:39

128714

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512767
Data
18/10/2018 13:17

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14185, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores da Coruña anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do 30
de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: 685b1824-cd43-d614-c0e6-ebb996e90199

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:17:18

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 685b1824-cd43-d614-c0e6-ebb996e90199

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:17:18

128717

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512740
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14187, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Pontevedra anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do
30 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: d8f36f56-3d34-2726-1aa1-61f0fcb4e503

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:44

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: d8f36f56-3d34-2726-1aa1-61f0fcb4e503

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:44

128720

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512738
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14189, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Santiago de Compostela anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG
número 165 do 30 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: b800c6c6-55c7-38a3-0434-9a4c59c0b8f4

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:24

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: b800c6c6-55c7-38a3-0434-9a4c59c0b8f4

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:24

128723

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512736
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14191, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Vigo anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do 30 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: d7d5a813-20c3-7a85-2fb6-f32f0040d8d5

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:06

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: d7d5a813-20c3-7a85-2fb6-f32f0040d8d5

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:06

128726

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512734
Data
18/10/2018 13:15

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14193, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a data prevista para comezar a construción da residencia
de maiores de Ferrol anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 165 do 30 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 68f5f782-19e3-b840-e4a2-783d02946b59

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:15:49

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 68f5f782-19e3-b840-e4a2-783d02946b59

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:15:49

128729

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530091
Data
22/10/2018 16:36

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 12858, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “os criterios establecidos nos pregos de contratación das actividades de
campamentos de verán”, (publicada no BOPG número 157 do 3 de agosto de 2017), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego-201809-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50.
Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da Campaña de
Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas,

así como do

CVE-PREPAR: 17a1d880-ae42-f525-e7e2-6f578f4b9713

procedemento de contratación” .
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
22/10/2018 16:36:32

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 22/10/2018 16:36:32

128731

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512781
Data
18/10/2018 13:17

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14182, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada
polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017,teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: eef77e23-1334-a334-a435-d05fcefb56e2

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:17:57

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: eef77e23-1334-a334-a435-d05fcefb56e2

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:17:57

128734

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512769
Data
18/10/2018 13:17

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14184, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Ourense
anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 68d0fa15-78c5-0f40-3677-352f89b0cc24

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:17:28

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 68d0fa15-78c5-0f40-3677-352f89b0cc24

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:17:28

128737

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512741
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14186, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores da Coruña
anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 87383a26-6d58-7413-de58-ffabe608cdc3

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:52

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 87383a26-6d58-7413-de58-ffabe608cdc3

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:52

128740

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512739
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14188, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Pontevedra
anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: febd8228-5a20-a173-d8e6-3a778fa16ba1

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:33

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: febd8228-5a20-a173-d8e6-3a778fa16ba1

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:33

128743

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512737
Data
18/10/2018 13:16

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14190, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Santiago de
Compostela anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro
de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: 25edd942-6ae0-05f5-5132-582c266abb86

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:16:15

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 25edd942-6ae0-05f5-5132-582c266abb86

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:16:15

128746

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512735
Data
18/10/2018 13:15

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14192, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada
polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017,teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: 2e150068-b011-e6f6-1047-02ecb2415e44

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:15:58

Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 2e150068-b011-e6f6-1047-02ecb2415e44

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:15:58

128749

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512732
Data
18/10/2018 13:15

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 14194, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a construción da residencia de maiores de Ferrol
anunciada polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2017,teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a construción de
sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a persoas maiores en
situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en

CVE-PREPAR: 0ae888e0-6d95-50e1-ca64-1d1ecb6f52e5

situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 0ae888e0-6d95-50e1-ca64-1d1ecb6f52e5

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:15:41
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PR RWEB01
Nº Saída
2018/1554277
Data
25/10/2018 13:49

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 23648, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela
sobre “a valoración da Xunta de Galicia en relación coa incidencia da ludopatía entre a
mocidade galega, os mecanismos postos en marcha e o orzamento destinado á súa prevención
e combate, así como a suficiencia da normativa vixente en materia de xogos e apostas para a
protección dos menores e as decisións adoptadas para eses fins na Comisión do Xogo de
Galicia”, (publicada no BOPG número 252 do 2 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A día de hoxe, a comunidade autónoma de Galicia conta cunha regulación que protexe aos menores
en materia de xogo. Con independencia deste punto, e en aras de introducir melloras neste ámbito, a
Administración autonómica está traballando na elaboración dun novo texto legal que estableza maiores
controis nos accesos aos locais de xogo e maiores medidas con respecto ao control da publicidade.

CVE-PREPAR: 5b1ca499-3358-fce3-59d3-562044410aa4

Ademais, así dáse tamén cumprimento á Proposición non de Lei con número 23777 aprobada no
Parlamento galego e na que se insta a elaborar unha nova Lei do Xogo.
A día de hoxe, xa se iniciou a consulta previa para recibir todas as propostas e suxerencias dos
sectores máis afectados. Posteriormente, no texto concretaranse medidas específicas para promover o
xogo responsable e buscarase a implicación tanto do sector, como das asociacións de persoas
afectadas por ludopatía.
Por outra banda, engadir que a Consellería de Sanidade cofinancia o desenvolvemento de proxectos
de prevención de condutas adictivas en entidades locais e sen ánimo de lucro dende 1988.
Estes proxectos están compostos por un conxunto de programas e actividades preventivas divididos
por ámbitos (fundamentalmente escolar, familiar e xuvenil). As entidades que desenvolven estes
proxectos traballan de xeito transversal todos os trastornos adictivos e adaptan os seus contidos ás
necesidades das poboacións destinatarias. Neste marco desenvolveron actividades preventivas, tanto

páá xiná 1 de 2

128753

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
25/10/2018 13:49:01

no ámbito do xogo patolóxico como no resto de trastornos adictivos tendo en conta as demandas
plantexadas pola poboación xa sexa a nivel escolar (polos docentes), familiar (nas escolas de pais) ou
xuvenil (en asociacións e institucións deportivas e culturais, entre outras).
No ámbito concreto do xogo patolóxico, en coherencia coa maior preocupación social xa referida, as
entidades están a recibir nos últimos anos máis peticións de actividades monográficas sobre este tema
(así como sobre os problemas relacionados co uso de internet e as tecnoloxías da información) e, en
todos os casos nos que se solicita, a Consellería de Sanidade está a dar por válidos (e cofinanciar)
este tipo de programas.“
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: 5b1ca499-3358-fce3-59d3-562044410aa4

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páá xiná 2 de 2

128754

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 25/10/2018 13:49:01
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PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512841
Data
18/10/2018 13:23

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24502, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para
persoas maiores anunciada na cidade da Coruña”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de
febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: a05a9343-b939-1670-b8a8-9b7525e50266

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: a05a9343-b939-1670-b8a8-9b7525e50266

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:23:23
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512727
Data
18/10/2018 13:14

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24505, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para
persoas maiores anunciada na cidade de Lugo”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro
de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: c90c6673-50e8-e051-15d0-cc6db0705aa2

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: c90c6673-50e8-e051-15d0-cc6db0705aa2

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:14:59

128761

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512726
Data
18/10/2018 13:14

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24508, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para
persoas maiores anunciada na cidade de Ourense”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de
febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 0a3c7ce7-7af8-d4e5-6451-e79b159e4672

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 0a3c7ce7-7af8-d4e5-6451-e79b159e4672

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2018/1512725
Data
18/10/2018 13:14

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24511, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para
persoas maiores anunciada na cidade de Pontevedra”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de
febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
CVE-PREPAR: 2f69aa28-8b19-9243-a735-268ca6cf63d9

prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 2f69aa28-8b19-9243-a735-268ca6cf63d9

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512724
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18/10/2018 13:14

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24514, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, don Julio Torrado Quintela e
don José Manuel Pérez Seco sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da
residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Ferrol”, (publicada no BOPG número
257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social , que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 1339a7f8-6a08-baa1-bb13-a40d80c6c611

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 1339a7f8-6a08-baa1-bb13-a40d80c6c611

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24517, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, don Julio Torrado Quintela e
don Xoaquín Fernández Leiceaga sobre,“as previsións do Goberno galego para a construción da
residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Santiago de Compostela”, (publicada
no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de política Social , que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica a
construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a
persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CVE-PREPAR: 7f0a2882-a762-3297-3313-09c9e99062b7

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan ás novas
prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta asistencial
pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as
súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores permanezan preto dos seus fogares
e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e persoal daquelas familias que teñen ao seu
coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior poboación, Vigo e
A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e
Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán con
zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro ou trastornos
cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes os de A
Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 7f0a2882-a762-3297-3313-09c9e99062b7

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:14:07

128773

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512715
Data
18/10/2018 13:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24520, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para a
construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Vigo”,
(publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan
estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.

CVE-PREPAR: a43be7d0-19c4-3fc3-7de3-384e98181421

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: a43be7d0-19c4-3fc3-7de3-384e98181421

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:13:28

128776

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530090
Data
22/10/2018 16:36

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 26257, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez sobre,“os datos referidos ás
persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento posto en marcha
pola Xunta de Galicia e as medidas previstas para evitar o desafiuzamento desas familias
en Lugo e Sarria tralo remate do plan”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de
2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co
fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016
cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.

CVE-PREPAR: 8db26da2-89d3-8916-61d1-e7876cbd27d7

Seguindo indicacións do Goberno Central, (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional) o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas
No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
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acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: 8db26da2-89d3-8916-61d1-e7876cbd27d7

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 22/10/2018 16:36:25

128779

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545660
Data
24/10/2018 18:03

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 29432, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela
sobre,“as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número de postos de
traballo dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así como a
prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas nas
valoracións da discapacidade, e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número 296 do 25
de abril de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: 487c7a89-e4a5-eff0-86d8-6d0d38929311

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre elas
a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:03:03

128781

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530087
Data
22/10/2018 16:35

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31053, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira sobre,“os
criterios

de

valoración

establecidos

polo

Goberno

galego

no

prego

de

cláusulas

administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018 , a súa posible
incidencia nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e animación
sociocultural e as razóns da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas específicas que
esixan o cumprimento do convenio colectivo marco estatal do sector, así como as súas
previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 309 do 23 de maio de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-09-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50.

CVE-PREPAR: 94e5d3f9-9c27-0247-3931-5e6f2ce483c7

Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da Campaña
de Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas, así como do
procedemento de contratación”.
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 22/10/2018 16:35:51

128783

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545655
Data
24/10/2018 18:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31405, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a opinión do Goberno galego referida á incidencia que vai
ter a contratación temporal de equipos de valoración para a determinación do grao de
discapacidade, no problema estrutural de falta de persoal existente na provincia de
Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de xeito permanente dos equipos
precisos a esa provincia”, (publicada no BOPG número 317 do 7 de xuño de 2018), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: b1f65ed0-9c61-9860-f281-e661f3559ed5

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre elas
a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:02:19
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530086
Data
22/10/2018 16:35

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32285, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“o ofrecemento polo Goberno galego da súa
colaboración co Goberno central no acollemento das persoas refuxiadas do barco
Aquarius en Galicia, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa
implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas, así como os
datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus
obxectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 324 do
21 de xuño de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co

CVE-PREPAR: 505343c9-3e57-9267-4966-96a63eb9e5f6

fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016
cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.
Seguindo indicacións do Goberno Central (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional), o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas
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No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: 505343c9-3e57-9267-4966-96a63eb9e5f6

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 22/10/2018 16:35:43

128788

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1554276
Data
25/10/2018 13:48

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32562, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de don Paula Vázquez Verao, dona Eva Solla Fernández e don Luís Villares
Naveira,, sobre “as razóns do Sergas para non instalar unha máquina de Resonancia Nuclear
Magnética fixa no Hospital da Mariña, os criterios que está a seguir ao respecto e os datos
referidos ás probas de resonancia realizadas na unidade móbil do centro, así como as
derivadas a centros privados”, (publicada no BOPG número 329 do 29 de xuño de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“O número de probas de resonancia realizadas na unidade móbil no 2016 foi de 3017 e no 2017 de
3468.
As probas de resonancia derivadas durante o ano 2016 foron de 724 de durante o ano 2017 de 725.
O tempo medio de agarda no Hospital da Mariña para a realización de resonancias a 30 de xuño de
CVE-PREPAR: 23ea42d0-a796-76c2-2a49-19f7f3ac7014

2018 é de 42,7 días” .
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 25/10/2018 13:48:51

128790

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1554269
Data
25/10/2018 13:48

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32669, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego
para verificar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do
Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-Cesuras, así como a súa posible
incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese
Concello”, (publicada no BOPG número 329 do 29 de xuño de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª do pasado 17 de outubro de 2018
polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), en resposta á pregunta
oral 34675, formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
Na súa intervención, o director da APLU respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en relación ao concello de Oza-Cesuras e as
decisións adoptadas.

CVE-PREPAR: 6905d069-99c7-4373-7ac4-d7dcd9278d91

O enlace ao vídeo onde se pode consultar tal intervención é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucionaladministracion-xeral-xustiza-interior-2018-10-17 ” .
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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128792

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512729
Data
18/10/2018 13:15

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 23989, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre,“as condicións do contrato de xestión de tratamento coa
empresa Cerámicas Campo para a xestión e tratamento dos pneumáticos depositados nas
súas instalacións”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 16 de outubro de 2018 pola
directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, en resposta á pregunta oral 35370, sobre o
mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación da Xunta
de Galicia en relación ao tratamento de pneumáticos.

CVE-PREPAR: 65507169-f692-f873-e7a7-7d56bb005569

O enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 16 de outubro de 2018 é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2018-10-16?part=dc3e7e3a-f20e-400a-823d-5dddaf321a6d&start=2393”.
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
páxina 1 de 1

128793

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
18/10/2018 13:15:26

Asinado dixitalmente por:
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128794

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1554273
Data
25/10/2018 13:48

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 32668, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego
para verificar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do
Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-Cesuras, así como a súa posible
incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese
Concello”, (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 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª do pasado 17 de outubro de 2018
polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), en resposta á pregunta
oral 34675, dos/das mesmos/as deputados/as.
Na súa intervención, o director da APLU respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en relación ao concello de Oza-Cesuras e as

CVE-PREPAR: 75419927-7634-51d5-3705-edce38c19ea8

decisións adoptadas.
O enlace onde se pode consultar tal intervención é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucionaladministracion-xeral-xustiza-interior-2018-10-17 ” .
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 25/10/2018 13:48:31

128796

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512730
Data
18/10/2018 13:15

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 22037, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Alvarez e don José
Manuel Pérez Seco sobre,“as actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galicia para
mellorar a situación do tecido produtivo galego en termos de gasto empresarial en novas
tecnoloxías, de xeito que aumente a competitividade das empresas galegas”, (publicada no
BOPG número 237 do 11 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta número 17112, de igual
contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, publicada no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia (BOPG) número 273, do 8 de marzo 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: a15c4a43-d6b0-d859-6383-b1fa428e8022

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:15:34

128798

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1521105
Data
19/10/2018 14:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22652 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo
previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros”, (publicada no BOPG número 241 do 17 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A residencia de maiores de Oleiros, como o resto dos centros da Consellería de Política
Social, incrementou os efectivos e polo tanto, conta co número de atención directa
adecuado ao número de usuarios dos que dispón, e dicir, que se cumpren perfectamente as
ratios legais.
A día de hoxe nos centros que dependen desta consellería as porcentaxes de Its son

CVE-PREPAR: 4885fa06-f2c5-7916-77f5-225c86dccc63

significativamente menos elevados que noutras épocas. No tocante aos auxiliares de
enfermería conta cas presencias necesarias para cumprir as ratios legais.
Sobre a denuncia de falta de persoal en fisioterapia e terapia ocupacional, debemos sinalar
que a persoal do centro conta no só cunha terapeuta ocupacional e dúas fisioterapeutas,
todas elas a xornada completa, senón tamén cunha animadora sociocultural a xornada
completa desde o ano 2014, completando un equipo multidisciplinar encargado de prestar
as atencións e organizar o conxunto de actividades que fan máis activa e participativa a
estanza no centro dos nosos residentes.
Debemos lembrar, asemade, a importante creación de 155 prazas realizada a través da
modificación da relación de postos de traballo publicada o 7 de agosto de 2015. As ditas
prazas non só foron creadas senón que están efectivamente cubertas nos centros de
benestar. O anterior está supoñendo unha relevante mellora, tanto na calidade dos servizos
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públicos, competencia desta consellería, como nas condicións laborais dos nosos
traballadores. Isto supuxo tamén, tanto un importante descenso da carga de traballo, como
un aumento das posibilidades de gozar dos días de asuntos persoais que soliciten, sen estar
condicionados por necesidades do servizo. Ademais produciuse unha importante mellora
nas posibilidades de conciliación da vida persoal e profesional dos nosos traballadores e
traballadoras, ao poder gozar o persoal en quendas rotatorias de libranzas polo menos en
fins de semana alternos”.
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: 4885fa06-f2c5-7916-77f5-225c86dccc63

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/10/2018 14:14:53

128801

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1521093
Data
19/10/2018 14:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22653 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo
previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol”, (publicada no BOPG número
241 do 17 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“O tema da apertura de plantas non se trata dunha previsión senón dunha realidade
manifesta. Estas plantas (6º e 7º) levan mais de un ano abertas e estanse a ocupar de forma
progresiva. Cómpre ter presente que tras un peche de listas os realoxos deben ser
paulatinos para non distorsionar o funcionamento do centro nin o benestar dos usuarios.
Cabe comentar que a reforma destas plantas foi totalmente estrutural, quedando totalmente
CVE-PREPAR: 07a34457-7b51-9160-3187-dc9601e12428

renovadas e con mobiliario a medida e adaptado.
A maior abastanza, e aproveitando as reformas realizadas e xa rematadas, instalouse un
novo túnel de lavado e secado na cociña que mellorou notablemente o benestar dos
traballadores e reformouse o equipamento de lavandería.
Dado que coa obra de reforma integral a funcionalidade do centro mellorou de forma
notable, aproveitouse a conxuntura para acometer outras actuacións que redundan nunha
mellor calidade das infraestruturas e por ende da seguridade e confort dos traballadores e
usuarios.
Así mesmo acondicionouse o mobiliario de enfermería e reforzouse a súa funcionalidade
mediante a implementación de novas e diversas axudas técnicas.
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Por outra banda instalouse un novo sistema mural de caldeiras de biomasa que substitúen
ás caldeiras de gasóleo existentes na residencia e implican unhas mellores prestacións.
Esta nova instalación está a repercutir tanto no benestar dos usuarios como na mellora da
eficiencia enerxética da propia Residencia.
No tocante ao tema do persoal, o centro cumpre coas ratios establecidas legalmente e
estase a dar unha correcta cobertura das baixas”.
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: 07a34457-7b51-9160-3187-dc9601e12428

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/10/2018 14:11:53

128804

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1521074
Data
19/10/2018 14:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22655 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo
previsto polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de
conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da
Coruña”, (publicada no BOPG número 241 do 17 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“Lembrar a importante creación de 155 prazas realizada a través da modificación da
relación de postos de traballo publicada o 7 de agosto de 2015. As ditas prazas non só foron
creadas senón que están efectivamente cubertas nos centros. O anterior está supoñendo
unha relevante mellora, tanto na calidade dos servizos públicos, como nas condicións
CVE-PREPAR: 8e7b38e4-5a95-97b6-0f84-42d3316da603

laborais dos nosos traballadores. Isto supuxo tamén, tanto un importante descenso da carga
de traballo, como un aumento das posibilidades de gozar dos días de asuntos persoais que
soliciten, sen estar condicionados por necesidades do servizo. Ademais produciuse unha
importante mellora nas posibilidades de conciliación da vida persoal e profesional dos nosos
traballadores e traballadoras, ao poder gozar o persoal en quendas rotatorias de libranzas
polo menos en fins de semana alternos.
Respecto das substitución por baixas médicas e vacacións, o que podemos garantir desde a
Consellería de Política Social é que temos que respectar as ratios mínimas normativamente
establecidas (Orde de 18 de abril de 1996). En consecuencia, substituímos a totalidade das
vacacións que se solicitan nos nosos centros e as ausencias derivadas dos diversos
permisos legalmente establecidos.
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Queda acreditada pois a vontade desta Consellería de mellorar a calidade asistencial e das
prestacións que se fai aos nosos usuarios, sen esquecer as condicións laborais dos
traballadores coa creación das citadas novas prazas.
Todo isto evidencia a sensibilidade da Consellería, tanto coa calidade dos servizos, como
coa situación laboral dos empregados e empregadas que prestan os seus servizos na
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

CVE-PREPAR: 8e7b38e4-5a95-97b6-0f84-42d3316da603

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/10/2018 14:11:34

128807

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1509952
Data
18/10/2018 10:26

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24512 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 data prevista polo Goberno galego
para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade
de Ferrol”, (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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: 2efdef60-a0c2-0261-e3c2-1b405669d690

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 2efdef60-a0c2-0261-e3c2-1b405669d690

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 10:26:39

128810

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512723
Data
18/10/2018 13:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24515 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 data prevista polo Goberno galego
para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade
de Santiago de Compostela”, (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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: 9f05d302-b139-2998-cea9-5df2f1b233b2

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 9f05d302-b139-2998-cea9-5df2f1b233b2

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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128813

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512719
Data
18/10/2018 13:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24518 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 data prevista polo Goberno galego
para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade
de Vigo”, (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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: 09c68ad5-fc37-caf1-6973-2765c9002950

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
páxina 1 de 2
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 09c68ad5-fc37-caf1-6973-2765c9002950

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:13:59

128816

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545663
Data
24/10/2018 18:03

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26259, formulada polo Grupo
Parlamentario de en Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez sobre,“a situación na que
quedan as familias refuxiadas acollidas en Galicia, unha vez rematado o plan de
acollemento posto en marcha pola Xunta de Galicia”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co
fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016
cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.

CVE-PREPAR: 9abdf9a4-cf50-74d1-a585-3e73a96376f4

Seguindo indicacións do Goberno Central, (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional) o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas.
No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
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acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: 9abdf9a4-cf50-74d1-a585-3e73a96376f4

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

128818

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 24/10/2018 18:03:25

128819

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545662
Data
24/10/2018 18:03

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29430, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela sobre,“o prazo previsto polo Goberno galego para o incremento do número
de postos de traballo dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia”,
(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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na
resposta ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da
Comisión 5ª celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302
Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das
CVE-PREPAR: ea8c3f96-d963-ad61-c805-68bbf83db0c9

medidas que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración
da discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade.
Entre elas a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra),
a simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:03:17

128821

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530088
Data
22/10/2018 16:36

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31052 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don Luis Villares Naveira,
sobre “a posible incidencia, na precariedade laboral do sector do ocio educativo e
animación sociocultural, dos criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no
prego de cláusulas administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o
ano 2018”, (publicada no BOPG número 309 do 23 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da
Campaña de Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas,
así como do procedemento de contratación.

CVE-PREPAR: b8202d36-0646-24b4-4279-2d6732420151

Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-09-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50”.
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 22/10/2018 16:36:10

128823

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545659
Data
24/10/2018 18:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31165, formulada polo Grupo
Parlamentario de En marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao sobre,“a opinión do
Goberno galego respecto da incidencia da contratación de novos equipos de valoración e
orientación para a discapacidade por 6 meses soamente, no arranxo do problema estrutural
das demoras na tramitación dos expedientes”, (publicada no BOPG número 312 do 30 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 Política
Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: 3be7f712-dbc7-e0c9-59e8-b81585b5c375

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre
elas a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:02:56

128825

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545656
Data
24/10/2018 18:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31404, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“as razóns do Goberno galego para non dotar de
xeito permanente á provincia de Pontevedra dos equipos de valoración e orientación da
discapacidade precisos para solucionar o problema estrutural existente de falta de persoal”,
(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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: dbc30368-f1b5-f178-0726-05d4c1322f94

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre
elas a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:02:26

128827

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545654
Data
24/10/2018 18:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32283, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a disposición do Goberno galego a
colaborar co Goberno central no acollemento das persoas refuxiadas do barco Aquarius
en Galicia”, (publicada no BOPG número 323 do 20 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 Política Social, que ten o seguinte
contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co
fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016

CVE-PREPAR: d1aa5ad9-c196-de29-dc55-19ba41d832f9

cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.
Seguindo indicacións do Goberno Central, (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional) o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas.
No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
páxina 1 de 2
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acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: d1aa5ad9-c196-de29-dc55-19ba41d832f9

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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128830

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1554678
Data
25/10/2018 14:09

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32670, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o posible impacto no réxime de subvencións
autonómicas susceptibles de concesión ao Concello de Oza Cesuras das actuacións
urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no
concello de Oza-Cesuras”, (publicada no BOPG número 328 do 28 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, Territorio
e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª do pasado 17 de outubro de 2018
polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), en resposta á pregunta
oral 34675, formulada plos/as mesmos/as deputados/as.
Na súa intervención, o director da APLU respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en relación ao concello de Oza-Cesuras e as
decisións adoptadas.

CVE-PREPAR: 59503bf4-7aa3-e901-09c7-46e82c542aa9

O enlace ao vídeo no que se pode consultar tal intervención é o seguinte:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucionaladministracion-xeral-xustiza-interior-2018-10-17 ” .
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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128832

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545652
Data
24/10/2018 18:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32939, formulada polo Grupo
Parlamentario de en Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don David Rodríguez Estévez
sobre,“as previsións do Goberno galego referidas a garantía, nas vindeiras convocatorias da
Campaña de Verán para o desenvolvemento de actividades de educación non formal, dun
servizo digno, tanto nas condicións laborais do persoal monitor de tempo libre como das
actividades ofertadas”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-09-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50

CVE-PREPAR: fb880a55-76e2-8020-b207-0c58bc6e3811

Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da Campaña
de Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas, así como do
procedemento de contratación”.
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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Nº Saída
2018/1545664
Data
24/10/2018 18:03

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 26258, formulada polo Grupo
Parlamentario de en Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez sobre,“os datos referidos ás
persoas refuxiadas acollidas en Galicia ao abeiro do plan de acollemento posto en
marcha pola Xunta de Galicia e as medidas previstas para evitar o desafiuzamento desas
familias en Lugo e Sarria tralo remate do plan”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co
fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016

CVE-PREPAR: e7b609c9-f456-d284-0a81-3763ec580145

cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.
Seguindo indicacións do Goberno Central, (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional) o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas.
No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
páxina 1 de 2
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acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: e7b609c9-f456-d284-0a81-3763ec580145

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545653
Data
24/10/2018 18:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 32284, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“o ofrecemento polo Goberno galego da súa
colaboración co Goberno central no acollemento das persoas refuxiadas do barco
Aquarius en Galicia, se é caso, a axuda que vai prestar e a súa valoración en relación coa
implementación do Plan galego de acollemento para persoas refuxiadas, así como os
datos referidos ao seu desenvolvemento, a posibilidade de cumprimento dos seus
obxectivos no ano 2018 e as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 323 do
20 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A activación do plan europeo de acollida para dar acubillo ás persoas desprazadas pola guerra
de Siria no ano 2015 levou á Xunta a ofertar 300 prazas en residencias de titularidade pública co
fin de facer unha primeira acollida de carácter temporal. A elas hai que engadir as aportadas pola
CVE-PREPAR: bc89b3a9-0120-1f46-2c64-381475168ab9

Fegamp en diferentes municipios galegos. Ao respecto, cómpre indicar que foi en xullo de 2016
cando chegaron os primeiros refuxiados, que se asentaron en Sarria.
Seguindo indicacións do Goberno Central, (é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social o que
desenvolve o Programa de Acollida a Persoas solicitantes ou beneficiarias de protección
internacional) o plan de acollida realizouse a través de acordos con entidades de iniciativa social,
asinándose un convenio coa Cruz Vermella para a cesión por parte do Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) de pisos facilitados por entidades financeiras afectados por execución
hipotecaria, coa finalidade de destinalas a satisfacer as necesidades de aloxamento das persoas
refuxiadas.
Así, desde 2015, e segundo a información facilitada polas entidades que xestionan o programa
actualmente en Galicia (Cruz Vermella, Accem e Provivienda) acolléronse en Galicia arredor de
750 persoas.
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No caso concreto do Aquarius, a Xunta comunicou ao Goberno Central os recursos residenciais
dispoñibles, que son: 45 prazas distribuídas en 11 vivendas e 5 prazas máis para menores non
acompañados (MENAS) en centros de protección de menores. Pola súa banda, a Fegamp
ofreceu 11 vivendas.
Os recursos da Xunta seguen a disposición dos inmigrantes unha vez rematado o programa”.
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: bc89b3a9-0120-1f46-2c64-381475168ab9

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 32667, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego
para verificar a legalidade das actuacións urbanísticas promovidas no lugar de Chousa do
Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-Cesuras, así como a súa posible
incidencia no réxime de subvencións autonómicas susceptibles de concesión a ese
Concello”, (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 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª do pasado 17 de outubro de 2018
polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), en resposta á pregunta
oral 34675, formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
Na súa intervención, o director da APLU respondeu ás cuestións plantexadas sobre a actuación da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en relación ao concello de Oza-Cesuras e as

CVE-PREPAR: 91082092-c821-1c30-1501-aabb31c22361

decisións adoptadas.
O enlace ao vídeo no que se pode consultar tal intervención é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracion-xeralxustiza-interior-2018-10-17 ” .
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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2018/1509955
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18/10/2018 10:26

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24510 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para
a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de
Pontevedra”, (publicada no BOPG número 256 do 8 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: 50d6a7b6-79c0-1b60-f7b0-1937b2bce5e4

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 50d6a7b6-79c0-1b60-f7b0-1937b2bce5e4

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24513 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para
a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Ferrol”,
(publicada no BOPG número 256 do 8 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 Política Social, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: 27d7efc9-8f00-dfa2-94b7-c8d3ec9ecc33

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 27d7efc9-8f00-dfa2-94b7-c8d3ec9ecc33

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2018/1512722
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18/10/2018 13:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24516 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para
a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Santiago
de Compostela”, (publicada no BOPG número 256 do 8 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan
CVE-PREPAR: 19b97102-0184-3538-3b27-044925dadef0

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: 19b97102-0184-3538-3b27-044925dadef0

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24519 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para
a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Vigo”,
(publicada no BOPG número 256 do 8 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 Política Social, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica
a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para
atender a persoas maiores en situación de dependencia.
Deste xeito, o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan

CVE-PREPAR: e7b360c4-9ba8-beb6-9267-c041cf46fe10

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de
atención ás persoas en situación de dependencia.
A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan
ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos.
O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta
asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as
grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores
permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e
persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.
No que atinxe ás residencias proxectadas, o plan propón dotar as cidades con maior
poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago,
Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán
con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro
ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial.
A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes
os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.
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: e7b360c4-9ba8-beb6-9267-c041cf46fe10

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:13:37

128854

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545661
Data
24/10/2018 18:03

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 29431, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela sobre,“as previsións do Goberno galego referidas ao incremento do número
de postos de traballo dos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia, así
como a prórroga do convenio que permite a participación de licenciados sanitarios do Sergas
nas valoracións da discapacidade, e os datos ao respecto”, (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 Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: d1901fe8-d2f9-ecb1-67f1-f3b125b7f766

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre elas
a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:03:10

128856

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530089
Data
22/10/2018 16:36

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31051 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don Luis Villares Naveira,
sobre “os criterios de valoración establecidos polo Goberno galego no prego de cláusulas
administrativas para a contratación dos campamentos de verán para o ano 2018 , a súa
posible incidencia nos dereitos laborais do persoal do sector do ocio educativo e
animación sociocultural e as razóns da Xunta de Galicia para non incluír nel cláusulas
específicas que esixan o cumprimento do convenio colectivo marco estatal do sector, así
como as súas previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 309 do 23 de maio 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 Política
Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da
Campaña de Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas,

CVE-PREPAR: 68cc54f2-3405-7419-12b8-b6f1ac8660b0

así como do procedemento de contratación.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-09-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50”.
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 22/10/2018 16:36:17

128858

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545658
Data
24/10/2018 18:02

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31167, formulada polo Grupo
Parlamentario de En marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao sobre,“o prazo previsto para
a creación dos 14 equipos de valoración e orientación para a discapacidade anunciados no
Consello da Xunta de Galicia do 18 de maio de 2018, a incidencia da súa contratación soamente
por 6 meses no arranxo do problema estrutural das demoras na tramitación dos expedientes na
provincia de Pontevedra e as súas previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 312 do
30 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: f29da5a0-0769-2ad8-3dd3-bd1494b6fc46

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre elas
a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:02:49

128860

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1545657
Data
24/10/2018 18:02

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31403, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a opinión do Goberno galego referida á
incidencia que vai ter a contratación temporal de equipos de valoración para a determinación
do grao de discapacidade, no problema estrutural de falta de persoal existente na provincia de
Pontevedra, así como as súas razóns para non dotar de xeito permanente dos equipos
precisos a esa provincia”, (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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida polo secretario xeral técnico da consellería de Política Social, na resposta
ás preguntas orais con números de rexistro 33399 e 35422 incluídas na orde do día da Comisión 5ª
celebrada o 3 de outubro de 2018.
O enlace no que se pode consultar esta resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=1302

CVE-PREPAR: f707cf52-30a5-8c56-4621-8f86b77152d4

Na súa resposta o Secretario Xeral Técnico da Consellería de Política Social dou conta das medidas
que se puxeron en marcha no marco do Plan de mellora do procedemento de valoración da
discapacidade, co obxectivo de reducir a lista de agarda nas valoracións de discapacidade. Entre elas
a creación de catorce novos equipos de valoración en toda Galicia (seis en Pontevedra), a
simplificación administrativa ou a potenciación da Historia Social Única”.
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 24/10/2018 18:02:33

128862

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1530085
Data
22/10/2018 16:35

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 32938 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don David Estévez
Rodríguez, sobre “as previsións do Goberno galego referidas á recuperación da
contratación directa do persoal monitor de tempo libre das campañas de verán da Xunta de
Galicia, a posibilidade de garantir a calidade do servizo e a cobertura das prazas necesarias
coa demora que presenta o proceso de selección, así como as súas intencións ao respecto
para as vindeiras convocatorias”, (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 Política
Social, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na comparecencia da directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, que tivo lugar na Comisión 5ª celebrada o 5 de setembro de 2018.
Na súa comparecencia a directora xeral dou conta do desenvolvemento sen incidencias da

CVE-PREPAR: 9d290d02-4493-32c9-7ca3-d4dfee91a2b9

Campaña de Verán do 2018,que tivo lugar en 25 instalacións e na que se ofertaron 9870 prazas,
así como do procedemento de contratación.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-09-05?part=446010e2-6475-405a-9498-b96cb88bddb6&start=50”.
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 22/10/2018 16:35:14

128864

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1566083
Data
29/10/2018 09:59

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35739, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns da demora e as
actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deficiencias e carencias reflectidas
no informe do Mecanismo Nacional para a Prevención da Tortura da Oficina do Defensor do
Pobo, referido ao funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Conxo”, (publicada no BOPG
número 355 do 13 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O informe foi valorado en profundidade e recolléronse aqueles aspectos que entendemos que
mellorarán as instalacións e o funcionamento do centro.
En relación a valoración do informe do Defensor del Pueblo constan aspectos de mellora nos que
existe compromiso de abordar, se ben existen determinados aspectos que non se comparten e que
foron correctamente argumentados no informe de contestación ao Defensor.

CVE-PREPAR: e3927212-dec3-9a07-e691-7af437de3872

Están sendo abordadas aquelas melloras consideradas prioritarias nun proceso progresivo.
A atención clínica é prestada por personal sanitario especialista perfectamente cualificado,
respectando o principio de autonomía dos pacientes.
Se están a abordar diferentes aspectos de mellora”.
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 29/10/2018 9:59:59

128866

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1509943
Data
18/10/2018 10:26

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36353, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a incidencia
que están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados
polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic”, (publicada no BOPG
número 360 do 21 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde formalizou acordos de colaboración para a mellora continua e
para incrementar a calidade asistencial e eficiencia operativa de unidades asistenciais con
Medtronic S.A.

CVE-PREPAR: 79de66c9-6cd9-2156-ab13-e9024ca9c216

Estes convenios son públicos e o texto dos mesmos, atópase dispoñible e accesibles no
portal web da Xunta de Galicia (https://www.xunta.gal/consulta-convenios).
A Xunta de Galicia conta cos mecanismos de control interno establecidos no Título V do
Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia así como co
exercicio da función inspectora nos distintos ámbitos sectoriais.
Os profesionais

da unidade de Cardioloxía non teñen ningún incentivo específico

relacionado coa cuestión formulada.
Os profesionais da empresa Medtronic non forman parte nin das unidades correspondentes
nin da dirección das mesmas, e non teñen relación xerárquica algunha respecto do persoal
do Servizo Galego de Saúde.
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Non hai integración xerárquica de ningún membro dunha empresa externa no cadro de
dirección das unidades asistenciais das EOXIs.
Os profesionais do Sergas non están a ser tutorizados por ningunha empresa privada.”
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: 79de66c9-6cd9-2156-ab13-e9024ca9c216

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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128868

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 10:26:09

128869

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512713
Data
18/10/2018 13:13

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36968, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as demandas realizadas polo Goberno galego ao Goberno central para
mellorar a conexión ferroviaria entre Vigo e Porto, evitar o paso da liña férrea polo Porriño e
eliminar os pasos a nivel, así como o estado de tramitación do proxecto da saída sur de Vigo e
da electrificación da liña entre Vigo e a fronteira portuguesa”, (publicada no BOPG número 363
do 27 de setembro 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 Mobilidade, 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 36966,

de similar contido e formulada polo mesmo grupo

parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 16 de outubro de 2018, á
que nos remitimos.

CVE-PREPAR: 88512e87-3418-bc52-4e09-c976ad46a6f5

Na súa intervención, o director xeral de Mobilidade deu conta das xestións levadas a cabo desde o
Goberno galego para demandar ao Goberno estatal, anterior e actual, a mellora da conexión
ferroviaria Vigo-Porto, coñecida como saída sur de Vigo, as obras de mellora da actual liña Vigofronteira portuguesa, así como as peticións trasladadas para a eliminación do paso a nivel do Porriño,
destacando, neste sentido, a actitude reivindicativa e activa da Xunta para acadar a mellora das
comunicacións ferroviarias entre Galicia e a rexión norte de Portugal.
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-2018-10-16?part=dc3e7e3a-f20e-400a-823d5dddaf321a6d&start=6722
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-10-16?part=dc3e7e3a-f20e-400a-823d5dddaf321a6d&start=7335”.
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: 88512e87-3418-bc52-4e09-c976ad46a6f5

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:13:05

128872

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1509937
Data
18/10/2018 10:25

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37028, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as carencias e deficiencias que presentan as instalacións e o
funcionamento do Centro de Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha
mellora nel e a necesidade do seu desdobramento, así como o prazo previsto para a posta
en funcionamento dun novo Centro de Saúde Integral no barrio da Residencia”, (publicada
no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As últimas actuacións que se levaron a cabo no Centro de Saúde da Milagrosa fixéronse no ano
2012, cunha nova consulta de hixienista dental, adaptación de espazos para unha sala de
técnicas en planta de semisoto e na planta baixa aseos adaptados para usuarios con problemas
de mobilidade.
Unha vez aprobado o plan funcional e a toma de decisión de construír un novo centro de saúde no
barrio da residencia, no edificio do centro de saúde da Milagrosa véñense facendo actuacións de
mantemento das instalacións actuais.
No momento en que se leve a cabo o desdobramento asistencial ao novo centro da residencia,
unha vez liberado o centro da Milagrosa da presión asistencial acometeranse as melloras
CVE-PREPAR: f5438e89-d108-dab3-52d5-932db229bcf4

necesarias para a adaptación das instalacións á nova situación de necesidades deste edificio, que
verá transformada de maneira significativa a súa organización funcional.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 10:25:40

128874

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1509930
Data
18/10/2018 10:25

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37039, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia,
para garantir unha atención social de calidade no ámbito sanitario, do número de
traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo
Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais nese ámbito e as
súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria durante a
X lexislatura”, (publicada no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A dotación de prazas de traballador social nos cadros de persoal do Sergas actualmente é
de 77 traballadores sociais que están a traballar cun nomeamento estable nos cadros de
persoal do sergas, ademais do persoal substituto/eventual que xustifiquen as necesidades
do servizo.

CVE-PREPAR: 5bfd7487-8016-93d5-f639-5177bbfa5ed5

Nas OPES de 2015 e 2016 ofertáronse 16 prazas en cada unha delas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 10:25:09

128876

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1566093
Data
29/10/2018 10:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37760, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López
sobre,“a opinión da Consellería de Sanidade referida ao estado de deterioración que
presentan as instalacións do Centro de Orientación Familiar de Burela, dependente do
Hospital da Costa, así como á existencia dalgún proxecto para a súa mellora”, (publicada no
BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O distrito da Mariña conta cun Centro de Orientación Familiar ubicado nas dependencias da Casa
do Mar de Burela, por problemas de espazo, tanto no Hospital como en Atención Primaria.
No Plan Director que se está executar actualmente no Hospital da Mariña contémplase o traslado
do Centro de Orientación Familiar ao propio hospital”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CVE-PREPAR: 8c42c212-ccb3-8685-e1f5-4a0a3d06dce4

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 29/10/2018 10:01:40

128878

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1566071
Data
29/10/2018 09:58

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38005, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración e as previsións do
Goberno galego respecto da problemática existente en relación co concerto da Xunta de
Galicia coa empresa privada que xestiona o Hospital Povisa de Vigo”, (publicada no BOPG
número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Sergas ás preguntas acumuladas nº 38006 e
38247 na Comisión 5ª do 25 de outubro de 2018, a cal pode ser consultada no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-25” .
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: b51cc6a3-73e1-8cf7-b062-058e53b3b973

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 29/10/2018 9:58:29

128880

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1512661
Data
18/10/2018 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38018, 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 valoración do Goberno galego
referida á situación da atención primaria e aos problemas derivados da carencia de
pediatras para cubrir as prazas vacantes e facer substitucións, as medidas que está a
levar a cabo para reverter esta situación e as súas previsións ao respecto, así como
as súas intencións en canto á cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de
Mondariz, de xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu
titular”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
CVE-PREPAR: cfc09fc4-f658-c675-f6c9-d0ec623962a2

seguinte contido:
“En Galicia, e no resto de España, é sobradamente coñecido que existe un déficit de
pediatras. En Galicia cúbrese as xubilacións, as baixas, os permisos e as vacacións,
sempre que é posible.
O concello de Mondariz conta con 463 menores de 14 anos. Durante o mes de agosto, e
algúns días de setembro, por mor da ausencia imprevista da pediatra titular, a atención
sanitaria aos nenos e nenas do citado cota trasladouse ao Centro de Saúde de Ponteareas,
ante a indispoñibilidade de persoal substituto.
Dende o pasado 25 de setembro, a consulta de pediatría volveuse a retomar no propio
centro de saúde de Mondariz.
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No concurso de traslados que se está a levar a cabo nestes momentos, a pediatra titular
obtivo destino noutro centro e está previsto sacar a praza vacante para a súa cobertura por
aqueles especialistas dispoñibles.
Desde o Servizo Galego de Saúde estase a traballar co único obxectivo de garantir a
asistencia pediátrica especializada de forma estable e continuada, fortalecendo a Atención
Primaria.”
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: cfc09fc4-f658-c675-f6c9-d0ec623962a2

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/10/2018 13:12:33

128883

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1566054
Data
29/10/2018 09:57

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38252, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego en relación
coa situación económica e xestión levada a cabo por Povisa no referido ao concerto asinado
co Sergas, as que está a levar a cabo para solucionar a situación xerada, a consecuencia da
presentación do concurso de acredores e as alternativas que ten o Sergas no caso de renuncia
ao concerto pola empresa”, (publicada no BOPG número 371 do 16 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Sergas ás preguntas acumuladas nº 38006 e
38247 na Comisión 5ª do 25 de outubro de 2018, a cal pode ser consultada no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2018-10-25” .

CVE-PREPAR: 8ee872c8-ce16-6d38-3be2-a8001e594122

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 29/10/2018 9:57:48
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