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Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 38452 (10/PNC-003075)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa taxa de
reposición de prazas vacantes vixente na actualidade, así como a actuación que debe levar a cabo
para recuperar todas as prazas vacantes do Sistema público de saúde de Galicia
133002

Rexeitamento da iniciativa

ı 33610 (10/PNC-002749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que pensa levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantir a correcta atención primaria no concello da Pontenova
133002

ı 33648 (10/PNC-002753)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
133003

ı 39696 (10/PNC-003192)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación existente
no Hospital Comarcal do Salnés, como consecuencia do pechamento da terceira planta desde o
mes de xuño, así como a carencia dos medios humanos e materiais necesarios
133003

ı 39808 (10/PNC-003200)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
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Sobre o impulso polo Goberno galego dun mapa social referido ao alcance da desigualdade económica en Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo e a demanda que debe realizar ao
Goberno central para reducila
133003

ı 39995 (10/PNC-003218)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación laboral existente no Hospital Comarcal do Salnés
133003

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 40828 - 10406 (10/PRE-001471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
133017

ı 40830 - 10403 (10/PRE-003222)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
133020

ı 40829 - 10405 (10/PRE-003868)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
133023

ı 40825 - 12879 (10/PRE-004687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
133026

ı 40826 - 12878 (10/PRE-005459)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
133028

ı 40824 - 22079 (10/PRE-006744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento das obrigas derivadas da subvención recibida pola Fundación Cipri Gomes para
o funcionamento do Centro de Tecniﬁcación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e Formación de
Viana do Bolo baixo o programa Leader e os medios empregados para avaliar a súa xestión 133031
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ı 40827 - 12877 (10/PRE-007077)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
133034

ı 40392 - 30205 (10/PRE-008468)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
133037

ı 40391 - 30416 (10/PRE-008524)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e
a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das persoas do colectivo LGTBI
e doutras institucións para ese ﬁn, así como o prazo previsto para o seu remate
133039

ı 40338 - 30902 (10/PRE-008598)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á política demográﬁca que vén levando a cabo, a avaliación realizada en relación coa incidencia da perda de poboación nova e en idade de se reproducir,
así como da política laboral no envellecemento da poboación, e as razóns da falta de aplicación de
políticas ao respecto, nomeadamente para as provincias de Lugo e Ourense
133041

ı 40394 - 28949 (10/PRE-009011)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre os prazos e o investimento previsto para o desenvolvemento do proxecto denominado «Vía
verde» na comarca do Salnés
133043

ı 40823 - 22081 (10/PRE-009664)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento por parte da Fundación Cipri Gomes de Viana do Bolo das función comprometidas para a obtención de recursos económicos a través da Agader e os fondos Leader
133045

ı 40397 - 24478 (10/PRE-009974)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os entes autónomos dependentes da Xunta de
Galicia
133048

ı 40462 - 24484 (10/PRE-009977)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a posible consideración, polo Goberno galego, da formación dos profesionais implicados na atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero como una prioridade, máis alá do ámbito educativo
133050

ı 40395 - 25174 (10/PRE-010016)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto das actuacións desenvolvidas pola Unidade de Policía
Adscrita en materia de protección ás vítimas de violencia de xénero
133053

ı 40393 - 29878 (10/PRE-010457)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na emisión do informe trianual reﬂectido na disposición adicional da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
133055

ı 40458 - 30203 (10/PRE-010494)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego no tocante a se están a ser respectados os dereitos e obrigas
reﬂectidos na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
133057

ı 40457 - 30410 (10/PRE-010510)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
133060

ı 40390 - 32381 (10/PRE-010701)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 2/2014,
do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
133063

ı 40589 - 33489 (10/PRE-010767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre a demanda ao Goberno galego para a dotación, nos orzamentos para o ano 2019, das partidas necesarias da variante de Carballo
133065

ı 40396 - 24479 (10/PRE-010825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os organismos autónomos, as sociedades públicas, as fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes da Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, a asignación orzamentaria de cada un deles e o seguimento
que se está a facer do seu cumprimento
133068

ı 40461 - 24485 (10/PRE-010827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre se considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero, e a posibilidade de elaborar un plan de
formación de carácter transversal
133071

ı 40460 - 29877 (10/PRE-010886)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do baixo nivel de desenvolvemento que presenta a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, a data prevista polo Goberno galego para emitir o informe trianual referido á súa implantación e as actuacións levadas a cabo para a difusión desa lei, así como as próximas actuacións
que vai levar a cabo para a súa aplicación
133074

ı 40459 - 30202 (10/PRE-010891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
133077

ı 40456 - 30413 (10/PRE-011179)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14
de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das
persoas do colectivo LGTBI e doutras institucións para ese fin, así como o prazo previsto para
o seu remate
133080
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ı 40822 - 34096 (10/PRE-011411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a consideración do Goberno galego respecto da aplicación do procedemento arbitrado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares
133083

ı 40588 - 35748 (10/PRE-011559)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xustiﬁcación do Goberno galego para non dotar o Sergas dos medios suﬁcientes para a
prestación da asistencia sanitaria e recorrer de xeito estrutural á prestación de servizos nel por
medio de concertos coa sanidade privada
133085

ı 40586 - 35902 (10/PRE-011569)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas que eliminen a precariedade laboral, o
arranxo das deﬁciencias denunciadas na atención primaria e o incremento do persoal nos puntos
de atención continuada, así como o plan de actuación que vai desenvolver para o mantemento
da calidade asistencial nela e as liñas de actuación que se van seguir para a cobertura das baixas
e das vacacións
133087

ı 40537 - 36117 (10/PRE-011584)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en relación cun caso de acoso
escolar en Narón, a demanda da familia de adopción de medidas cautelares e as previsións do Goberno galego ao respecto
133089

ı 40536 - 36459 (10/PRE-011613)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das modiﬁcacións puntuais do planeamento urbanístico dos concellos que responden exclusivamente a intereses privados e a súa valoración en relación
coas intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial
protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga
133091

ı 40389 - 36823 (10/PRE-011659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da problemática existente en relación co aumento
dos ataques do lobo á gandaría, a indemnización dos danos ocasionados e as axudas para implantación de medidas preventivas e a súa opinión referida á actual situación de convivencia
entre a fauna salvaxe e os profesionais agrogandeiros, así como as medidas adoptadas e previstas
ao respecto
133094
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ı 40388 - 37588 (10/PRE-011713)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a aplicación polo Goberno galego na actualidade do plan de erradicación e control da herba
da Pampa en Galicia, se é o caso, os seus resultados e a remisión aos concellos, en particular á Alcaldía de Sanxenxo, do folleto da Consellería do Medio Rural con recomendacións prácticas para a
súa prevención, control e eliminación, así como o coñecemento da situación do polígono de Nantes,
asolagado por esa especie
133097

ı 40534 - 37890 (10/PRE-011737)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar incidencias como as producidas entre o 26 de setembro e o 1 de outubro de 2018
na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
133100

ı 40387 - 37985 (10/PRE-011752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-07-038-18 por importe de trescentos cincuenta e nove mil euros levada a cabo nos orzamentos da Consellería do Medio Rural para afrontar
o pagamento de cen mil euros pola estimación dun recurso de reposición
133103

ı 40667 - 38078 (10/PRE-011766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos avances producidos na mellora da implantación do xadrez como materia na educación secundaria, de acordo coa Orde do 15 de xullo de 2015, as accións
formativas desenvolvidas para dotar o colectivo docente dos recursos necesarios para a formación
do alumnado, así como os obxectivos previstos nese ámbito para os próximos anos e as actuacións
que se van levar a cabo para a súa consecución
133105

ı 40386 - 38099 (10/PRE-011768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno respecto do cumprimento do compromiso da anterior conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de asumir o trinta e cinco por cento do investimento necesario para a creación da primeira vía verde ferroviaria entre Vilagarcía de Arousa
e Portas
133107

ı 40585 - 38769 (10/PRE-011828)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
ser subrogados pola nova adxudicataria
133109
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ı 40532 - 39400 (10/PRE-011893)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha
praza de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de
traslados de 2016
133112

ı 40454 - 39716 (10/PRE-011910)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da Fundación Monte do Gozo-Proxecto
Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas para garantir a continuidade dos proxectos de iniciativa social consolidados que prestan servizos de xeito descentralizado co ﬁn de evitar a derivación
das persoas usuarias a outras provincias, así como para ﬁscalizar o cumprimento da lexislación polas
institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos públicos, e os datos
referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos existentes na provincia
133115

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

ı Resolución da Presidencia, do 28 de novembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito do
portavoz do G. P. de En Marea polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas comisións parlamentarias (doc. núm. 41004)
133010

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 4 de decembro de 2018, ás 10.00 horas)

133011
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 28 de novembro de 2018,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 38452 (10/PNC-003075)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa taxa
de reposición de prazas vacantes vixente na actualidade, así como a actuación que debe levar a
cabo para recuperar todas as prazas vacantes do Sistema público de saúde de Galicia
BOPG nº 371, do 16.10.2018
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a instar o Goberno español á eliminación como
norma básica da taxa de reposición de efectivos na Lei estatal de orzamentos do ano 2019, correspondendo a cada comunidade autónoma a competencia de determinar o número de prazas a incluír na oferta anual de emprego público.»

Rexeitamento da iniciativa
- 33610 (10/PNC-002749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que pensa levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantir a correcta atención primaria no concello da Pontenova
BOPG nº 342, do 27.07.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 33648 (10/PNC-002753)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
BOPG nº 344, do 01.08.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 39696 (10/PNC-003192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación existente
no Hospital Comarcal do Salnés, como consecuencia do pechamento da terceira planta desde o
mes de xuño, así como a carencia dos medios humanos e materiais necesarios
BOPG nº 383, do 14.11.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 39808 (10/PNC-003200)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o impulso polo Goberno galego dun mapa social referido ao alcance da desigualdade económica en Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo e a demanda que debe realizar ao
Goberno central para reducila
BOPG nº 383, do 14.11.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
- 39995 (10/PNC-003218)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación laboral existente no Hospital Comarcal do Salnés
BOPG nº 383, do 14.11.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 27 de novembro de 2018, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión ás deputadas e aos deputados e publicación
- 40828 - 10406 (10/PRE-001471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
- 40830 - 10403 (10/PRE-003222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
- 40829 - 10405 (10/PRE-003868)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores
- 40825 - 12879 (10/PRE-004687)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
- 40826 - 12878 (10/PRE-005459)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
- 40824 - 22079 (10/PRE-006744)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento das obrigas derivadas da subvención recibida pola Fundación Cipri Gomes
para o funcionamento do Centro de Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e
Formación de Viana do Bolo baixo o programa Leader e os medios empregados para avaliar a
súa xestión
- 40827 - 12877 (10/PRE-007077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as condicións de cesión e uso, por parte da fundación privada Cipri Gomes, do antigo instituto
de Viana do Bolo
- 40392 - 30205 (10/PRE-008468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
- 40391 - 30416 (10/PRE-008524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14
de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das
persoas do colectivo LGTBI e doutras institucións para ese fin, así como o prazo previsto para
o seu remate
- 40338 - 30902 (10/PRE-008598)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á política demográﬁca que vén levando a cabo, a avaliación realizada en relación coa incidencia da perda de poboación nova e en idade de se reproducir,
así como da política laboral no envellecemento da poboación, e as razóns da falta de aplicación de
políticas ao respecto, nomeadamente para as provincias de Lugo e Ourense
- 40394 - 28949 (10/PRE-009011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre os prazos e o investimento previsto para o desenvolvemento do proxecto denominado «Vía
verde» na comarca do Salnés
- 40823 - 22081 (10/PRE-009664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento por parte da Fundación Cipri Gomes de Viana do Bolo das función comprometidas para a obtención de recursos económicos a través da Agader e os fondos Leader
- 40397 - 24478 (10/PRE-009974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os entes autónomos dependentes da Xunta de
Galicia

133005

X lexislatura. Número 391. 29 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 40462 - 24484 (10/PRE-009977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a posible consideración, polo Goberno galego, da formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero como una prioridade, máis alá do ámbito
educativo
- 40395 - 25174 (10/PRE-010016)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto das actuacións desenvolvidas pola Unidade de Policía
Adscrita en materia de protección ás vítimas de violencia de xénero
- 40393 - 29878 (10/PRE-010457)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na emisión do informe trianual reﬂectido na disposición adicional da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
- 40458 - 30203 (10/PRE-010494)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego no tocante a se están a ser respectados os dereitos e obrigas
reﬂectidos na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
- 40457 - 30410 (10/PRE-010510)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
- 40390 - 32381 (10/PRE-010701)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 2/2014,
do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
- 40589 - 33489 (10/PRE-010767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para a dotación, nos orzamentos para o ano 2019, das partidas necesarias da variante de Carballo
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- 40396 - 24479 (10/PRE-010825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dun plan de igualdade en todos os organismos autónomos, as sociedades públicas, as fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou
dependentes da Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, a asignación orzamentaria de cada un deles e o seguimento
que se está a facer do seu cumprimento
- 40461 - 24485 (10/PRE-010827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre se considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos profesionais implicados na
atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero, e a posibilidade de elaborar un plan de
formación de carácter transversal
- 40460 - 29877 (10/PRE-010886)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do baixo nivel de desenvolvemento que presenta a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, a data prevista polo Goberno galego para emitir o informe trianual referido á súa implantación e as actuacións levadas a cabo para a difusión desa lei, así como as próximas actuacións
que vai levar a cabo para a súa aplicación
- 40459 - 30202 (10/PRE-010891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
- 40456 - 30413 (10/PRE-011179)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14
de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das
persoas do colectivo LGTBI e doutras institucións para ese fin, así como o prazo previsto para
o seu remate
- 40822 - 34096 (10/PRE-011411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
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Sobre a consideración do Goberno galego respecto da aplicación do procedemento arbitrado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafetarías escolares
- 40588 - 35748 (10/PRE-011559)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xustiﬁcación do Goberno galego para non dotar o Sergas dos medios suﬁcientes para a
prestación da asistencia sanitaria e recorrer de xeito estrutural á prestación de servizos nel por
medio de concertos coa sanidade privada
- 40586 - 35902 (10/PRE-011569)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas que eliminen a precariedade laboral, o
arranxo das deﬁciencias denunciadas na atención primaria e o incremento do persoal nos puntos
de atención continuada, así como o plan de actuación que vai desenvolver para o mantemento
da calidade asistencial nela e as liñas de actuación que se van seguir para a cobertura das baixas
e das vacacións
- 40537 - 36117 (10/PRE-011584)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en relación cun caso de acoso
escolar en Narón, a demanda da familia de adopción de medidas cautelares e as previsións do Goberno galego ao respecto
- 40536 - 36459 (10/PRE-011613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das modiﬁcacións puntuais do planeamento urbanístico dos concellos que responden exclusivamente a intereses privados e a súa valoración en relación
coas intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial
protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga
- 40389 - 36823 (10/PRE-011659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da problemática existente en relación co aumento dos
ataques do lobo á gandaría, a indemnización dos danos ocasionados e as axudas para implantación
de medidas preventivas e a súa opinión referida á actual situación de convivencia entre a fauna
salvaxe e os profesionais agrogandeiros, así como as medidas adoptadas e previstas ao respecto
- 40388 - 37588 (10/PRE-011713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a aplicación polo Goberno galego na actualidade do plan de erradicación e control da herba
da Pampa en Galicia, se é o caso, os seus resultados e a remisión aos concellos, en particular á Alcaldía de Sanxenxo, do folleto da Consellería do Medio Rural con recomendacións prácticas para a
súa prevención, control e eliminación, así como o coñecemento da situación do polígono de Nantes,
asolagado por esa especie
- 40534 - 37890 (10/PRE-011737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias estruturais existentes e evitar incidencias como as producidas entre o 26 de setembro e o 1 de outubro de 2018
na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo
- 40387 - 37985 (10/PRE-011752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-07-038-18 por importe de trescentos cincuenta e nove mil euros levada a cabo nos orzamentos da Consellería do Medio Rural para afrontar
o pagamento de cen mil euros pola estimación dun recurso de reposición
- 40667 - 38078 (10/PRE-011766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos avances producidos na mellora da implantación do xadrez como materia na educación secundaria, de acordo coa Orde do 15 de xullo de 2015, as accións
formativas desenvolvidas para dotar o colectivo docente dos recursos necesarios para a formación
do alumnado, así como os obxectivos previstos nese ámbito para os próximos anos e as actuacións
que se van levar a cabo para a súa consecución
- 40386 - 38099 (10/PRE-011768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno respecto do cumprimento do compromiso da anterior conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de asumir o trinta e cinco por cento do investimento
necesario para a creación da primeira vía verde ferroviaria entre Vilagarcía de Arousa e Portas
- 40585 - 38769 (10/PRE-011828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas que están a padecer
os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús entre Ribadeo e Viveiro que deberían
ser subrogados pola nova adxudicataria
- 40532 - 39400 (10/PRE-011893)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza
de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados
de 2016
- 40454 - 39716 (10/PRE-011910)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da Fundación Monte do GozoProxecto Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas para garantir a continuidade dos proxectos de iniciativa social consolidados que prestan servizos de xeito descentralizado co ﬁn de
evitar a derivación das persoas usuarias a outras provincias, así como para ﬁscalizar o cumprimento da lexislación polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións
ou recursos públicos, e os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos existentes na provincia
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 28 de novembro de 2018, pola que se admite a trámite o
escrito do portavoz do G. P. de En Marea polo que comunica cambios na representación
do seu grupo nas comisións parlamentarias (doc. núm. 41004)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 41004, o escrito do portavoz
do G. P. de En Marea polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas comisións
parlamentarias.
A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de
2016, publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016),
resolve:
1º. Tomar coñecemento nos seguintes cambios na representación do G. P. de En Marea nas seguintes comisións parlamentarias:
- Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Alta: Flora Miranda Pena
Baixa: Julia Torregrosa Sañudo
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- Comisión Permanente non Lexislativa de control da Corporación da RTVG
Alta: Luca Chao Pérez
Baixa: Paula Vázquez Verao
- Comisión de Peticións:
Alta: Paula Vázquez Verao
- Comisión especial non Permanente de estudo sobre a Seguridade Viaria en Galicia:
Alta: Julia Torregrosa Sañudo e Marcos Cal Ogando
Baixa: Luca Chao Pérez e Luis Villares Naveira
2º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa do Parlamento que teña lugar.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 4 de decembro de 2018, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 4 de decembro de 2018,
ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de novembro de 2018, a orde
do día da sesión é a seguinte:
Punto 1. Textos lexislativos
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia
(doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 331, do 04.07.2018

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea,
pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións
sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 374, do 19.10.2018
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1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, para o fomento da responsabilidade social en Galicia (doc. núm. 38858, 10/PPL-000029)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 374, do 19.10.2018

Punto 2. Comparecencia
2.1 38091 (10/CPP-000084)
Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da liña de traballo de cara á negociación dos totais admisibles de capturas e das cotas para 2019
Publicación da iniciativa, BOPG nº 368, do 10.10.2018

Punto 3. Mocións
3.1 40794 (10/MOC-000114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos, así como coas instalacións xa existentes. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 38227, publicada no BOPG nº 368, do 10.10.2018, e debatida na
sesión plenaria do 20.11.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

3.2 40795 (10/MOC-000115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que está a ter
en Galicia a suba constante do prezo da electricidade. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
38087, publicada no BOPG nº 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

3.3 40799 (10/MOC-000116)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de medios
humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios. (Moción a consecuencia
da Interpelación nº 27682, publicada no BOPG nº 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria
do 20.11.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

3.4 40805 (10/MOC-000117)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais das
mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 38579, publicada no BOPG nº 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

133012

X lexislatura. Número 391. 29 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 37093 (10/PNP-002780)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e nove deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modiﬁcación
da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe aos artigos referidos
ao exercicio do voto polos españois residentes no exterior
Publicación da iniciativa, BOPG nº 362, do 26.09.2018

4.2 37208 (10/PNP-002783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de transporte
á demanda que se están a prestar nas zonas rurais máis desatendidas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 362, do 26.09.2018

4.3 38254 (10/PNP-002845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan integral de formación náutico-pesqueira
para a Mariña lucense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 371, do 16.10.2018

4.4 39171 (10/PNP-002917)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico propio para Galicia cara ao vindeiro período da Política Agraria Común
Publicación da iniciativa, BOPG nº 378, do 31.10.2018

4.5 39526 (10/PNP-002945)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e oito deputados/as máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da orde de construción
das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia, na comarca de Ferrol, así
como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a
conversión desa factoría nun estaleiro 4.0
Publicación da iniciativa, BOPG nº 380, do 06.11.2018

4.6 40088 (10/PNP-003000)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas promovidas polo
Goberno central ou por comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018
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4.7 40278 (10/PNP-003026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno central referidas á
implantación de peaxes nas autovías
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

4.8 40356 (10/PNP-003031)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

Punto 5. Interpelacións
5.1 39327 (10/INT-001300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 378, do 31.10.2018

5.2 40091 (10/INT-001327)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria Común para o período 2021-2027
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

5.3 40351 (10/INT-001341)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da industria galega do automóbil
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 40859 (10/POPX-000118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao autogoberno de Galicia, despois de nove
anos sen conseguir a transferencia de ningunha competencia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

6.2 40860 (10/POPX-000119)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da desigualdade social en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

6.3 40861 (10/POPX-000120)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en relación coa xestión da sanidade pública de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 40204 (10/POP-004683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

7.2 40849 (10/PUP-000205)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa rexeneración da ría do Burgo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

7.3 33582 (10/POP-003888)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e seis deputados/as máis
Sobre os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de transporte público de Galicia no
ano 2019
Publicación da iniciativa, BOPG nº 342, do 27.07.2018

7.4 39559 (10/POP-004622)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reverter o incremento do número de persoas falecidas nas estradas de Galicia no ano 2018
Publicación da iniciativa, BOPG nº 380, do 06.11.2018

7.5 40848 (10/PUP-000204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre a información do Goberno galego referida a posible realización por Augas de Galicia dun seguimento das condicións nas que quedou a canle do río Xunqueira despois da curta autorizada de
árbores
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018
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7.6 40853 (10/PUP-000206)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e trece deputados/as máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do Camiño Francés como
Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu paso polo concello de Touro
Publicación da iniciativa, BOPG nº 390, do 28.11.2018

7.7 33981 (10/POP-003959)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e dez deputados/as máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

7.8 35488 (10/POP-004183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para solucionar o déﬁcit de profesionais existente no Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 355, do 13.09.2018

7.9 40033 (10/POP-004665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e seis deputados/as máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

7.10 40159 (10/POP-004679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa situación actual da cría
do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 21.11.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 10406, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a demanda social de novos modelos
habitacionais para o colectivo de persoas maiores.”, (publicada no BOPG número 133 do 22
de xuño 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 e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, actualmente en
tramitación, inclúe o artigo 91, ‘Programas para implantar plans de promoción do envellecemento
activo e da convivencia interxeneracional’, que indica o seguinte:
‘1. O IGVS poderá aprobar programas que teñan por obxectivo a dinamización das áreas
Rexurbe, mediante accións dirixidas a implantar plans de promoción do envellecemento activo e
da convivencia interxeracional no ámbito.
2. Estes programas poderán consistir en medidas de fomento a través da cesión de uso, do

CVE-PREPAR: 3554fd10-4c55-93b3-6187-2a9f95fd1bc4

dereito de superficie, compravenda con pago aprazado ou arrendamento conxunto de vivendas,
xa sexa nun inmoble único ou separadamente en varios edificios, para a súa rehabilitación. Así
mesmo poderán consistir en liñas de axudas ou programas de préstamos a través de entidade
financeiras, coa posibilidade de subsidiar os xuros, así como a posta á disposición ou o
financiamento do acondicionamento de locais destinados a actividades dirixidas ás persoas
maiores e á convivencia interxeneracional’.
Por outra parte, o Plan de Vivenda estatal establece un programa de vivendas para maiores, con
axudas destinadas á construción ou alugueiro de vivendas destinadas a persoas maiores. Estas
axudas van dirixidas aos promotores das vivendas (administracións, empresas públicas,
empresas privadas, organizacións non gobernamentais) sen especificar entre os mesmos aos
promotores de cohousing, pero sen excluílos. Está prevista a súa convocatoria en 2019.
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Resulta evidente que as Administracións públicas, e de maneira especial a Xunta de Galicia,
están tomando xa medidas relacionadas co cohousing. No caso da normativa autonómica, polo
momento, a medida está incluída na Lei de rehabilitación que afecta fundamentalmente aos
cascos históricos, pero é unha mostra palpable da sensibilidade da Xunta respecto destas novas
modalidades residenciais.
O Goberno galego, ademais de coñecedor está absolutamente concienciado e receptivo cara os
novos modelos habitacionais dirixidos ás persoas maiores.
Sendo conscientes de que a iniciativa privada pode axudar a paliar o problema asistencial e de
aloxamento deste colectivo, incorporouse no proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas
o cohousing.
Esta iniciativa, agregada como servizos de supervisión e apoios puntuais do Decreto 149/2013,
pretende ampliar a rede galega de servizos sociais no que se refire aos servizos de prevención
das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal. A súa incorporación na
Carteira de servizos obedece á necesidade de dar amparo xurídico a esta alternativa residencial
para maiores con autonomía ou dependencia leve, permitíndolles optar no futuro

por unha

modalidade convivencial alternativa ao internamento en centros xeriátricos. Xorde como unha
iniciativa que permitirá paliar o illamento ao que se ven sometido un grupo significativo de
persoas maiores e fomentar o mantemento da súa autonomía persoal”.
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: 3554fd10-4c55-93b3-6187-2a9f95fd1bc4

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 26/11/2018 9:29:44
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PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710994
Data
26/11/2018 09:29

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 10403, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a demanda social de novos modelos
habitacionais para o colectivo de persoas maiores”, (publicada no BOPG número 132 do 21
de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, actualmente en
tramitación, inclúe o artigo 91, ‘Programas para implantar plans de promoción do envellecemento
activo e da convivencia interxeneracional’, que indica o seguinte:
‘1. O IGVS poderá aprobar programas que teñan por obxectivo a dinamización das áreas
Rexurbe, mediante accións dirixidas a implantar plans de promoción do envellecemento activo e

CVE-PREPAR: c5812e98-8cc2-e408-5c57-669164204db2

da convivencia interxeracional no ámbito.
2. Estes programas poderán consistir en medidas de fomento a través da cesión de uso, do
dereito de superficie, compravenda con pago aprazado ou arrendamento conxunto de vivendas,
xa sexa nun inmoble único ou separadamente en varios edificios, para a súa rehabilitación. Así
mesmo poderán consistir en liñas de axudas ou programas de préstamos a través de entidade
financeiras, coa posibilidade de subsidiar os xuros, así como a posta á disposición ou o
financiamento do acondicionamento de locais destinados a actividades dirixidas ás persoas
maiores e á convivencia interxeneracional’.
Por outra parte, o Plan de Vivenda estatal establece un programa de vivendas para maiores, con
axudas destinadas á construción ou alugueiro de vivendas destinadas a persoas maiores. Estas
axudas van dirixidas aos promotores das vivendas (administracións, empresas públicas,
empresas privadas, organizacións non gobernamentais) sen especificar entre os mesmos aos
promotores de cohousing, pero sen excluílos. Está prevista a súa convocatoria en 2019.
páxina 1 de 2
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Resulta evidente que as Administracións públicas, e de maneira especial a Xunta de Galicia,
están tomando xa medidas relacionadas co cohousing. No caso da normativa autonómica, polo
momento, a medida está incluída na Lei de rehabilitación que afecta fundamentalmente aos
cascos históricos, pero é unha mostra palpable da sensibilidade da Xunta respecto destas novas
modalidades residenciais.
O Goberno galego, ademais de coñecedor está absolutamente concienciado e receptivo cara os
novos modelos habitacionais dirixidos ás persoas maiores.
Sendo conscientes de que a iniciativa privada pode axudar a paliar o problema asistencial e de
aloxamento deste colectivo, incorporouse no proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas
o cohousing.
Esta iniciativa, agregada como servizos de supervisión e apoios puntuais do Decreto 149/2013,
pretende ampliar a rede galega de servizos sociais no que se refire aos servizos de prevención
das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal. A súa incorporación na
Carteira de servizos obedece á necesidade de dar amparo xurídico a esta alternativa residencial
para maiores con autonomía ou dependencia leve, permitíndolles optar no futuro

por unha

modalidade convivencial alternativa ao internamento en centros xeriátricos. Xorde como unha
iniciativa que permitirá paliar o illamento ao que se ven sometido un grupo significativo de
persoas maiores e fomentar o mantemento da súa autonomía persoal”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CVE-PREPAR: c5812e98-8cc2-e408-5c57-669164204db2

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 2 de 2

133021

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/11/2018 9:30:00
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710992
Data
26/11/2018 09:29

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 10405, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a demanda social de novos modelos
habitacionais para o colectivo de persoas maiores”, (publicada no BOPG número 132 do 21
de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, actualmente en
tramitación, inclúe o artigo 91, ‘Programas para implantar plans de promoción do envellecemento
activo e da convivencia interxeneracional’, que indica o seguinte:
‘1. O IGVS poderá aprobar programas que teñan por obxectivo a dinamización das áreas
Rexurbe, mediante accións dirixidas a implantar plans de promoción do envellecemento activo e

CVE-PREPAR: ccf6f845-54b5-cb59-f430-aabc0120e0b2

da convivencia interxeracional no ámbito.
2. Estes programas poderán consistir en medidas de fomento a través da cesión de uso, do
dereito de superficie, compravenda con pago aprazado ou arrendamento conxunto de vivendas,
xa sexa nun inmoble único ou separadamente en varios edificios, para a súa rehabilitación. Así
mesmo poderán consistir en liñas de axudas ou programas de préstamos a través de entidade
financeiras, coa posibilidade de subsidiar os xuros, así como a posta á disposición ou o
financiamento do acondicionamento de locais destinados a actividades dirixidas ás persoas
maiores e á convivencia interxeneracional’.
Por outra parte, o Plan de Vivenda estatal establece un programa de vivendas para maiores, con
axudas destinadas á construción ou alugueiro de vivendas destinadas a persoas maiores. Estas
axudas van dirixidas aos promotores das vivendas (administracións, empresas públicas,
empresas privadas, organizacións non gobernamentais) sen especificar entre os mesmos aos
promotores de cohousing, pero sen excluílos. Está prevista a súa convocatoria en 2019.
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Resulta evidente que as Administracións públicas, e de maneira especial a Xunta de Galicia,
están tomando xa medidas relacionadas co cohousing. No caso da normativa autonómica, polo
momento, a medida está incluída na Lei de rehabilitación que afecta fundamentalmente aos
cascos históricos, pero é unha mostra palpable da sensibilidade da Xunta respecto destas novas
modalidades residenciais.
O Goberno galego, ademais de coñecedor está absolutamente concienciado e receptivo cara os
novos modelos habitacionais dirixidos ás persoas maiores.
Sendo conscientes de que a iniciativa privada pode axudar a paliar o problema asistencial e de
aloxamento deste colectivo, incorporouse no proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas
o cohousing.
Esta iniciativa, agregada como servizos de supervisión e apoios puntuais do Decreto 149/2013,
pretende ampliar a rede galega de servizos sociais no que se refire aos servizos de prevención
das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal. A súa incorporación na
Carteira de servizos obedece á necesidade de dar amparo xurídico a esta alternativa residencial
para maiores con autonomía ou dependencia leve, permitíndolles optar no futuro

por unha

modalidade convivencial alternativa ao internamento en centros xeriátricos. Xorde como unha
iniciativa que permitirá paliar o illamento ao que se ven sometido un grupo significativo de
persoas maiores e fomentar o mantemento da súa autonomía persoal”.
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: ccf6f845-54b5-cb59-f430-aabc0120e0b2

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 26/11/2018 9:29:52
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710973
Data
26/11/2018 09:28

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 12879, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outras/os deputados/as do
mesmo grupo sobre,“as condicións de cesión e uso por parte da fundación privada Cipri Gomes do
antigo instituto de Viana do Bolo”, (publicada no BOPG número 158 do 4 de agosto 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 3ª celebrada o 2 de marzo e ademais na celebrada o 19 de
outubro do 2018 dando resposta á pregunta 22080 e 34693 do mesmo grupo formulante.
AGADER da cumprimento mediante a publicación na súa páxina web da información correspondente ás
subvencións concedidas pola axencia.
O control das subvencións concedidas dende AGADER levase a cabo a través da mesma axencia seguindo
o ditado e disposicións do Plan de Controis do FEADER en Galicia.
O 29 de decembro de 2014 recibiuse en AGADER por parte da Unidade Orgánica da Policía Xudicial de
Ourense, a solicitude por parte do fiscal xefe da audiencia provincial de Ourense da copia do expediente en
cuestión, como dilixencias de investigación.
O 30 de xaneiro de 2015 remitiuse á fiscalía toda a información correspondente ao expediente. A data de
hoxe non se ten coñecemento da resolución de dita investigación. AGADER non ten capacidade para actuar

CVE-PREPAR: 2a62d646-03c3-cc14-25a6-1f7e0b13efb3

na rescisión da cesión co concello, é o propio concello o que deberá actuar e de ser o caso comunicalo a
AGADER.
Así mesmo, a data de hoxe non se ten coñecemento de ningunha actuación realizada por parte do concello
para rescindir unha cesión por incumprimento, si ben técnicos de AGADER desprazáronse ao territorio para
levantar acta da situación”
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 26/11/2018 9:28:26
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Nº Saída
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26/11/2018 09:29

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 12878, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“as condicións de cesión e uso por parte
da fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo”, (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 do medio Rural, que ten o seguinte
contido:
“Esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 3ª celebrada o 2 de marzo e ademais na
celebrada o 19 de outubro do 2018 dando resposta á pregunta 22080 e 34693, do mesmo
grupo formulante.

CVE-PREPAR: 7054aba3-b018-eb25-50b9-ba69dd37e006

AGADER da cumprimento mediante a publicación na súa páxina web da información
correspondente ás subvencións concedidas pola axencia.
O control das subvencións concedidas dende AGADER levase a cabo a través da mesma
axencia seguindo o ditado e disposicións do Plan de Controis do FEADER en Galicia.
O 29 de decembro de 2014 recibiuse en AGADER por parte da Unidade Orgánica da Policía
Xudicial de Ourense, a solicitude por parte do fiscal xefe da audiencia provincial de Ourense
da copia do expediente en cuestión, como dilixencias de investigación.
O 30 de xaneiro de 2015 remitiuse á fiscalía toda a información correspondente ao expediente.
A data de hoxe non se ten coñecemento da resolución de dita investigación. AGADER non ten
capacidade para actuar na rescisión da cesión co concello, é o propio concello o que deberá
actuar e de ser o caso comunicalo a AGADER.
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Así mesmo, a data de hoxe non se ten coñecemento de ningunha actuación realizada por
parte do concello para rescindir unha cesión por incumprimento, si ben técnicos de AGADER
desprazáronse ao territorio para levantar acta da situación”.
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: 7054aba3-b018-eb25-50b9-ba69dd37e006

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/11/2018 9:29:06

133030

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710965
Data
26/11/2018 09:28

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 22079, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“o coñecemento que ten o Goberno Galego
en relación ao cumprimento das obrigas derivadas da subvención recibida pola
Fundación Cipri Gomes para o funcionamento do Centro de Tecnificación de Actividades
Físico-Deportivas de Lecer e Formación de Viana do Bolo baixo o programa Leader e as
actuacións realizadas e a realizar de auditoría ou inspección para avaliar o dito
cumprimento”, (publicada no BOPG número 237 do 11 de xaneiro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 3ª celebrada o 2 de marzo e ademais na celebrada
o 19 de outubro do 2018 dando resposta á pregunta 22080 e 34693 do mesmo grupo formulante.

CVE-PREPAR: 340d5889-6319-4342-b908-25a14ab736c3

AGADER da cumprimento mediante a publicación na súa páxina web da información
correspondente ás subvencións concedidas pola axencia.
O control das subvencións concedidas dende AGADER levase a cabo a través da mesma
axencia seguindo o ditado e disposicións do Plan de Controis do FEADER en Galicia.
O 29 de decembro de 2014 recibiuse en AGADER por parte da Unidade Orgánica da Policía
Xudicial de Ourense, a solicitude por parte do fiscal xefe da audiencia provincial de Ourense da
copia do expediente en cuestión, como dilixencias de investigación.
O 30 de xaneiro de 2015 remitiuse á fiscalía toda a información correspondente ao expediente. A
data de hoxe non se ten coñecemento da resolución de dita investigación. AGADER non ten
capacidade para actuar na rescisión da cesión co concello, é o propio concello o que deberá
actuar e de ser o caso comunicalo a AGADER.
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Así mesmo, a data de hoxe non se ten coñecemento de ningunha actuación realizada por parte
do concello para rescindir unha cesión por incumprimento, si ben técnicos de AGADER
desprazáronse ao territorio para levantar acta da situación”.
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: 340d5889-6319-4342-b908-25a14ab736c3

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/11/2018 9:28:16

133033

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710987
Data
26/11/2018 09:29

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 12877, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“as condicións de cesión e
uso por parte da fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo”,
(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 do medio Rural, que ten o
seguinte contido:
“Esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 3ª celebrada o 2 de marzo e ademais na
celebrada o 19 de outubro do 2018 dando resposta á pregunta 22080 e 34693, do mesmo
grupo formulante.

CVE-PREPAR: b8ba2350-7e14-4090-4820-f099be38c439

AGADER da cumprimento mediante a publicación na súa páxina web da información
correspondente ás subvencións concedidas pola axencia.
O control das subvencións concedidas dende AGADER levase a cabo a través da mesma
axencia seguindo o ditado e disposicións do Plan de Controis do FEADER en Galicia.
O 29 de decembro de 2014 recibiuse en AGADER por parte da Unidade Orgánica da Policía
Xudicial de Ourense, a solicitude por parte do fiscal xefe da audiencia provincial de Ourense
da copia do expediente en cuestión, como dilixencias de investigación.
O 30 de xaneiro de 2015 remitiuse á fiscalía toda a información correspondente ao expediente.
A data de hoxe non se ten coñecemento da resolución de dita investigación. AGADER non ten
capacidade para actuar na rescisión da cesión co concello, é o propio concello o que deberá
actuar e de ser o caso comunicalo a AGADER.
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Así mesmo, a data de hoxe non se ten coñecemento de ningunha actuación realizada por
parte do concello para rescindir unha cesión por incumprimento, si ben técnicos de AGADER
desprazáronse ao territorio para levantar acta da situación”.
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: b8ba2350-7e14-4090-4820-f099be38c439

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2

133035

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/11/2018 9:29:35

133036

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668146
Data
16/11/2018 12:01

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30205, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de
desenvolvemento da Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas
previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura”, (publicada no BOPG número 302 do
9 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral da Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014 pola Igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a Xunta de
Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego o Informe de
desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, co número 32897de rexistro xeral da
entrada no Parlamento de Galicia.
Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia traballan na súa
CVE-PREPAR: 1bbc1c51-ca76-f154-19e9-14e182476f12

aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que, a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de Galicia na
Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de 2018 na que se daba
resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número 32380”.
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 16/11/2018 12:01:05

133038

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668144
Data
16/11/2018 12:00

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30416, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre “a
valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e a apertura
na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das persoas do colectivo LGTBI e
doutras institucións para ese fin, así como o prazo previsto para o seu remate”, (publicada no
BOPG número 302 do 9 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Secretaría Xeral da Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014 pola Igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a Xunta de
Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego o Informe de
desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, co número 32897de rexistro xeral da
entrada no Parlamento de Galicia.

CVE-PREPAR: 0f828f94-66f2-3f91-1920-0c41fd8c9564

Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia traballan na súa
aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que, a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de Galicia na
Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de 2018 na que se daba
resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número 32380”.
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 16/11/2018 12:00:56

133040

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1663296
Data
15/11/2018 16:08

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30902, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida
á política demográfica que ven levando a cabo, a avaliación realizada en relación coa
incidencia da perda de poboación nova e en idade de se reproducir, así como da
política laboral no envellecemento da poboación, e as razóns da falta de aplicación de
políticas ao respecto, nomeadamente para as provincias de Lugo e Ourense”,
(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:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da
Comisión 3ª do 5.07.2018- pola directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización
Demográfica ao darlle resposta á pregunta 30899 sobre o mesmo tema e formulada

CVE-PREPAR: d30e47d5-c826-7cc7-9805-a18862112843

polos/as mesmos/as deputados”.
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 15/11/2018 16:08:22

133042

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668148
Data
16/11/2018 12:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 28949 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando, sobre “os
prazos e o investimento previsto para o desenvolvemento do proxecto denominado
Vía Verde na comarca do Salnés”, (publicada no BOPG número 293 do 18 de abril de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mantivo o pasado 9 de novembro
unha reunión cos alcaldes de Portas, Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis na que avanzou
que a Xunta colaborará na posta en marcha da denominada Vía Verde do Salnés, e na que
solicitou a participación da Deputación de Pontevedra.
Esta colaboración levarase a cabo a través da sinatura dun convenio no que se establezan

CVE-PREPAR: 7273bee4-0608-5144-fa07-486af719c205

os termos nos que se executará este proxecto e as administracións que participarán.
Con respecto ao custo do proxecto e á cantidade que achegará a Xunta de Galicia, esta
será definida tamén no citado convenio de colaboración entre as partes asinantes”.
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 16/11/2018 12:01:24

133044

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710932
Data
26/11/2018 09:27

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22081, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo sobre,“se a Xunta de Galicia ten constancia de se a
Fundación Cipri Gomes de Viana do Bolo cumpre coas función comprometidas para a
obtención de recursos económicos a través da Agader e os fondos Leader”, (publicada no
BOPG número 236 do 10 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa xa foi respondida na Comisión 3ª celebrada o 2 de marzo e ademais na celebrada
o 19 de outubro do 2018 dando resposta á pregunta 22080 do mesmo tema e grupo formulante e
e 34693.
AGADER dá cumprimento mediante a publicación na súa páxina web da información
CVE-PREPAR: eea5b5a8-c7d8-6951-1402-a11699fc0529

correspondente ás subvencións concedidas pola axencia.
O control das subvencións concedidas dende AGADER levase a cabo a través da mesma
axencia seguindo o ditado e disposicións do Plan de Controis do FEADER en Galicia.
O 29 de decembro de 2014 recibiuse en AGADER por parte da Unidade Orgánica da Policía
Xudicial de Ourense, a solicitude por parte do fiscal xefe da audiencia provincial de Ourense da
copia do expediente en cuestión, como dilixencias de investigación.
O 30 de xaneiro de 2015 remitiuse á fiscalía toda a información correspondente ao expediente. A
data de hoxe non se ten coñecemento da resolución de dita investigación. AGADER non ten
capacidade para actuar na rescisión da cesión co concello, é o propio concello o que deberá
actuar e de ser o caso comunicalo a AGADER.
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Así mesmo, a data de hoxe non se ten coñecemento de ningunha actuación realizada por parte
do concello para rescindir unha cesión por incumprimento, si ben técnicos de AGADER
desprazáronse ao territorio para levantar acta da situación”.
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: eea5b5a8-c7d8-6951-1402-a11699fc0529

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 26/11/2018 9:28:00

133047

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668183
Data
16/11/2018 12:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24478 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López, sobre “a
existencia dun plan de igualdade en todos os entes autónomos dependentes da Xunta de
Galicia”, (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 Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O 23 de xaneiro de 2018 tivo lugar a última xuntanza do Pleno da Comisión Interdepartamental
da Igualdade e en dita reunión, entre outros asuntos, acordouse crear un grupo de traballo do que
forman parte unha persoa designada por cada Consellería de Xunta de Galicia para a elaboración
do I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos
públicos.
Así, a primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 1 de marzo de 2018 e se segue a
traballar na elaboración deste I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e

CVE-PREPAR: f65034c4-88d7-0a02-a7a0-472c4b96d9b4

dos seus organismos públicos.
Para poder elaborar o Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia é necesario coñecer a situación previa existente, facer unha
diagnose”.
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 16/11/2018 12:02:07

133049

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674938
Data
19/11/2018 11:52

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24484, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a posible consideración polo Goberno galego como unha
prioridade a formación dos profesionais implicados na atención ao conxunto de vítimas da
violencia de xénero, máis alá do ámbito educativo”, (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 Secretaría Xeral da
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“Entre os ámbitos sobre os cales se proxecta a transversalidade da igualdade e da prevención e loita
contra a violencia de xénero encóntrase o relativo á formación do persoal empregado público. Así, no
que atinxe á normativa estatal, con carácter xeral a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes, prevé no seu artigo 51.c), dentro dos criterios de actuación
das administracións públicas en aplicación do principio de igualdade no emprego público, o
consistente en fomentar a formación en igualdade, tanto no acceso ao emprego público como ao
longo da carreira profesional. De forma máis concreta, tanto a dita lei orgánica, nos seus artigos
CVE-PREPAR: 746f25a3-69c8-5095-81d5-f6bc907b5bb6

24.2.c) e 27.3.d), como a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, nos seus artigos 7, 15 e 47,
recollen mandatos dirixidos ás administracións públicas para que procedan, no ámbito das súas
competencias, á integración do principio de igualdade na formación do profesorado, do persoal
sanitario, do persoal ao servizo da Administración de xustiza e das forzas e corpos de seguridade.
No que respecta á normativa autonómica, o texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de igualdade, xunto coas referencias, nos seus artigos 12 e 17, á
formación do persoal das administracións públicas galegas en materia de erradicación do sexismo na
linguaxe institucional e coa inclusión nos programas de formación do profesorado, como materia
específica, da igualdade e violencia de xénero, prevé, no seu artigo 21.2, que a Administración
autonómica impartirá cursos continuos de formación sobre a igualdade de xénero, principalmente
dirixidos aos colectivos de educación, servizos sociais, persoal sanitario, persoal da Administración de
xustiza e dos diversos corpos policiais, nos cales sempre estarán presentes contidos sobre a
violencia contra as mulleres, engadindo que en todos os plans de formación, organizados pola
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Administración autonómica para o seu persoal, existirá un módulo sobre a igualdade entre homes e
mulleres.
Na mesma liña, o artigo 15 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e e o tratamento
integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, establece que a Xunta de
Galicia, a través do departamento competente en materia de igualdade garantirá, nos termos que se
establezan regulamentariamente, e promoverá, mediante os instrumentos necesarios, a formación en
igualdade de todos e todas as profesionais que traballan en ámbitos relacionados directa ou
indirectamente coa violencia de xénero, e en especial dos e das profesionais da sanidade, dos
servizos sociais, educativos, das forzas e corpos de seguridade e das operadoras e operadores
xurídicos.
Igualmente, o mesmo artigo, no seu número 3, dispón que a Xunta de Galicia, a través do
departamento competente en materia de igualdade, deseñará programas específicos de formación en
materia de violencia de xénero e poraos á disposición de calquera ente, organismo ou departamento,
e da sociedade en xeral, para a súa aplicación nas diversas accións formativas.
Por todo o anterior o Goberno Galego publicou no DOG o 1 de agosto de 2017 o Decreto 70/2017, do
13 de xullo, polo que se regula a formación en Igualdade e prevención e loita contra a violencia de
xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.html”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CVE-PREPAR: 746f25a3-69c8-5095-81d5-f6bc907b5bb6

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 25174, formulada polo Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez e outras/os deputadas/os do mesmo
grupo sobre,“o balance do Goberno galego respecto das actuacións desenvolvidas pola Unidade de
Policía Adscrita en materia de protección ás vítimas de violencia de xénero”, (publicada no BOPG
número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral da
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“En setembro de 2016 a Unidade de Policía Adscrita comezou facer efectiva a coordinación de actuacións e
a cooperación acordada no protocolo en materia de violencia de xénero asinado entre a Xunta de Galicia e o
Ministerio de Interior en outubro de 2015.
A intervención da Unidade de Policía Adscrita inclúe a colaboración co Corpo Nacional de Policía nas
chamadas de episodios de violencia de xénero mediante o desprazamento de coches radiopatrullas
uniformados ou a presencia de policías de paisano no lugar dos feitos, a atención singularizada á vítima, a
información detallada sobre procedementos, o traslado ao centro asistencia e se fose preciso, o traslado á
Comisaría para a formulación da correspondente denuncia e a conseguinte valoración de risco, a recollida
dos datos sobre o agresor e posta en marcha das medidas de seguridade oportunas, así como a adopción
das medidas de protección establecidas nos correspondentes Protocolos e axeitadas ao nivel de risco da

CVE-PREPAR: cb62e0d9-e1c0-5671-c4b3-37dfc24c93a1

vítima.
Para acometer estas funcións, a Unidade de Policía Adscrita destinou equipos dedicados ás vítimas, persoal
de apoio e persoal de coordinación. Esta dotación de medios materiais e humanos permitiron que a
actuación operativa se desenvolvese dun xeito altamente satisfactorio e permitise cubrir as demandas de
protección, nos seis primeiros meses de 2018 acadou a cifra de 250 mulleres protexidas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo
co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29878, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando sobre,“as razóns da demora do Goberno galego
na emisión do informe trianual reflectido na disposición adicional da Lei 2/2014, do 14 de abril,
pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia”, (publicada no BOPG número 299 do 3 de maio de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral da Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014 pola Igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a Xunta de
Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego o Informe de
desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, co número 32897de rexistro xeral da
entrada no Parlamento de Galicia.

CVE-PREPAR: 31738e14-c541-2954-5393-c2b7b3831e78

Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia traballan na súa
aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que, a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de Galicia na
Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de 2018 na que se daba
resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número 32380”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30203 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros /as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida
ao respecto dos dereitos e obrigas reflectidos na Lei 2/2014, pola igualdade de trato e
a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia”, (publicada no BOPG número 302 do 9 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 Secretaría Xeral de Igualdade, que
ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014

CVE-PREPAR: b041b854-5e69-1ca9-32c2-77015ff69d02

pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a
Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre
a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego, o
informe de desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia, co número 32897de rexistro xeral da entrada no Parlamento de Galicia.
Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia
traballan na súa aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
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Engadir que a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de
Galicia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de
2018 na que se daba resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número
32380”.
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: b041b854-5e69-1ca9-32c2-77015ff69d02

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30410 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do grao de
cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia”,
(publicada no BOPG número 302 do 9 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 Secretaría Xeral de Igualdade, que
ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014
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pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a
Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre
a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego, o
informe de desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia, co número 32897de rexistro xeral da entrada no Parlamento de Galicia.
Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia
traballan na súa aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
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Engadir que a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de
Galicia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de
2018 na que se daba resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número
32380”.
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: 2e07c363-2bd2-0f98-23a1-cf2b0ab8b510

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

133061

Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/11/2018 11:51:03

133062

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668142
Data
16/11/2018 12:00

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32381, formulada polo Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, a iniciativa de dona Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez sobre,“as medidas que
está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais
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 Secretaría Xeral da Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014 pola Igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a Xunta de
Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego o Informe de
desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, co número 32897de rexistro xeral da
entrada no Parlamento de Galicia.
Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia traballan na súa
CVE-PREPAR: 652670f3-df81-db97-77a1-c74ee9f16d22

aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que, a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de Galicia na
Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de 2018 na que se daba
resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número 32380”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33489, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a demanda ao Goberno galego para a
dotación das partidas necesarias nos orzamentos para o ano 2019 da variante de
Carballo”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, cómpre lembrar que nos momentos económicos máis complicados da
historia recente da Autonomía, o actual Goberno galego puxo en servizo o treito principal da
Autovía da Costa da Morte: 25 quilómetros entre Carballo e Baio e 2 quilómetros da variante

CVE-PREPAR: d19055c7-6b54-d2d3-3745-91634c1ee149

de Baio. A día de hoxe, a Xunta continúa traballando na prolongación desta infraestrutura:
con data de 24 de xullo de 2017, a Axencia Galega de Infraestruturas adxudicou o contrato
para a redacción do proxecto da ‘Primeira fase da prolongación da autovía da Costa da
Morte, treito: Santa Irena - AC-432’, actualmente en redacción.
Paralelamente, o Goberno galego está a desenvolver distintas actuacións de mellora da
seguridade viaria ao seu paso polo Concello de Carballo. Así, no marco do Plan de Sendas
de Galicia, cabe salientar o itinerario peonil e ciclista na estrada AC-552, treito CarballoPolígono industrial de Bértoa, xa rematado; ou o itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito
Carballo-Coristanco, que se completará cun acceso á fábrica de procesado de produtos do
mar de Carballo e cuxo proxecto está en fase de supervisión. Con estas actuacións, a
estrada autonómica AC-552 pasa de ser unha estrada con travesías e zonas periurbanas
nas que o automóbil era o único protagonista, a converterse nun eixo de mobilidade sostible,
abríndoa ás persoas para que poidan transitar por ela de modo máis seguro.
páxina 1 de 2

133065

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
20/11/2018 14:17:46

A vontade da Xunta segue a ser a de abordar a execución da variante de Carballo, tendo en
conta que os recursos públicos son limitados e que non é posible atender a un tempo todas
as demandas existentes, polo que a súa concreta programación farase en función das
dispoñibilidades orzamentarias.”
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: d19055c7-6b54-d2d3-3745-91634c1ee149

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24479 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres
López, sobre “a existencia dun plan de igualdade en todos os organismos
autónomos, as sociedades públicas, as fundacións do sector público autonómico, as
entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma
e os organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma, a asignación orzamentaria de cada un deles e o seguimento que se está a
facer do seu cumprimento”, (publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
CVE-PREPAR: c89771e7-efd8-1190-eeb8-779159d32c01

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría
Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O 23 de xaneiro de 2018 tivo lugar a última xuntanza do Pleno da Comisión
Interdepartamental da Igualdade e en dita reunión, entre outros asuntos, acordouse crear
un grupo de traballo do que forman parte unha persoa designada por cada Consellería de
Xunta de Galicia para a elaboración do I Plan de Igualdade da Administración Xeral da
Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.
Así, a primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 1 de marzo de 2018 e se
segue a traballar na elaboración deste I Plan de Igualdade da Administración Xeral da
Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.
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Para poder elaborar o Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia é necesario coñecer a situación previa existente,
facer unha diagnose”.
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: c89771e7-efd8-1190-eeb8-779159d32c01

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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133070

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674937
Data
19/11/2018 11:52

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24485, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre,“a consideración como una prioridade da formación dos
profesionais implicados na atención ao conxunto de vítimas da violencia de xénero, e a
posibilidade de elaborar un plan de formación de carácter transversal”, (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
Secretaría Xeral da Igualdade, que ten o seguinte contido:
“Entre os ámbitos sobre os cales se proxecta a transversalidade da igualdade e da prevención e loita
contra a violencia de xénero encóntrase o relativo á formación do persoal empregado público. Así, no
que atinxe á normativa estatal, con carácter xeral a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes prevé no seu artigo 51.c), dentro dos criterios de actuación
das administracións públicas en aplicación do principio de igualdade no emprego público, o
consistente en fomentar a formación en igualdade, tanto no acceso ao emprego público como ao
longo da carreira profesional. De forma máis concreta, tanto a dita lei orgánica, nos seus artigos
CVE-PREPAR: 876f3893-9788-8473-ddf8-751f728cce99

24.2.c) e 27.3.d), como a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, nos seus artigos 7, 15 e 47,
recollen mandatos dirixidos ás administracións públicas para que procedan, no ámbito das súas
competencias, á integración do principio de igualdade na formación do profesorado, do persoal
sanitario, do persoal ao servizo da Administración de xustiza e das forzas e corpos de seguridade.
No que respecta á normativa autonómica, o texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de igualdade, xunto coas referencias, nos seus artigos 12 e 17, á
formación do persoal das administracións públicas galegas en materia de erradicación do sexismo na
linguaxe institucional e coa inclusión nos programas de formación do profesorado, como materia
específica, da igualdade e violencia de xénero, prevé, no seu artigo 21.2, que a Administración
autonómica impartirá cursos continuos de formación sobre a igualdade de xénero, principalmente
dirixidos aos colectivos de educación, servizos sociais, persoal sanitario, persoal da Administración de
xustiza e dos diversos corpos policiais, nos cales sempre estarán presentes contidos sobre a
violencia contra as mulleres, engadindo que en todos os plans de formación, organizados pola
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Administración autonómica para o seu persoal, existirá un módulo sobre a igualdade entre homes e
mulleres.
Na mesma liña, o artigo 15 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e e o tratamento
integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, establece que a Xunta de
Galicia, a través do departamento competente en materia de igualdade garantirá, nos termos que se
establezan regulamentariamente, e promoverá, mediante os instrumentos necesarios, a formación en
igualdade de todos e todas as profesionais que traballan en ámbitos relacionados directa ou
indirectamente coa violencia de xénero, e en especial dos e das profesionais da sanidade, dos
servizos sociais, educativos, das forzas e corpos de seguridade e das operadoras e operadores
xurídicos.
Igualmente, o mesmo artigo, no seu número 3, dispón que a Xunta de Galicia, a través do
departamento competente en materia de igualdade, deseñará programas específicos de formación en
materia de violencia de xénero e poraos á disposición de calquera ente, organismo ou departamento,
e da sociedade en xeral, para a súa aplicación nas diversas accións formativas.
Por todo o anterior o Goberno Galego publicou no DOG o 1 de agosto de 2017 o Decreto 70/2017, do
13 de xullo, polo que se regula a formación en Igualdade e prevención e loita contra a violencia de
xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.html”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CVE-PREPAR: 876f3893-9788-8473-ddf8-751f728cce99

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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133073

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674935
Data
19/11/2018 11:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 29877 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando, sobre “as
razóns do baixo nivel de desenvolvemento que presenta a Lei 2/2014, do 14 de abril,
pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galicia, a data prevista polo Goberno galego para emitir o
informe trianual referido á súa implantación e as actuacións levadas a para a difusión
desa Lei, así como as próximas actuacións que vai levar a cabo para a súa
aplicación”, (publicada no BOPG número 300 do 4 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 Secretaría Xeral de

CVE-PREPAR: b66818a9-46a4-d711-0747-b7633d73e884

Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014
pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a
Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre
a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego, o
informe de desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia, co número 32897de rexistro xeral da entrada no Parlamento de Galicia.

páxina 1 de 2

133074

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
19/11/2018 11:51:52

Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia
traballan na súa aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de
Galicia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de
2018 na que se daba resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número
32380”.
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: b66818a9-46a4-d711-0747-b7633d73e884

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/11/2018 11:51:52

133076

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674934
Data
19/11/2018 11:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 30202 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros /as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno
galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento da Lei 2/2014, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións
referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura”, (publicada no BOPG número 302
do 9 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 Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

CVE-PREPAR: eadbe526-7870-6539-8c91-7be76a903553

“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014
pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a
Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre
a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego, o
informe de desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia, co número 32897de rexistro xeral da entrada no Parlamento de Galicia.
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Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia
traballan na súa aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de
Galicia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de
2018 na que se daba resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número
32380”.
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: eadbe526-7870-6539-8c91-7be76a903553

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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133079

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674927
Data
19/11/2018 11:50

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 30413 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do grao
de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a
existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e a apertura
na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das persoas do colectivo
LGTBI e doutras institucións para ese fin, así como o prazo previsto para o seu
remate”, (publicada no BOPG número 302 do 9 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 Secretaría Xeral de Igualdade, que
CVE-PREPAR: 448bda62-3c51-06a8-4261-843a238275a6

ten o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia aprobou no pleno celebrado o 8 de abril de 2014, a Lei 2/2014
pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais (LGTBI).
A disposición adicional da Lei recolle a remisión de información ao Parlamento de Galicia: a
Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre
a aplicación desta lei.
En cumprimento da mesma a Xunta de Galicia remitiu o 28 de xuño ao Parlamento galego, o
informe de desenvolvemento e aplicación da Le! 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gala, transexuais, bisexuais e intersexuais en
Galicia, co número 32897de rexistro xeral da entrada no Parlamento de Galicia.
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Dende a estrada en vigor da Lei 2/2014, os distintos departamentos da Xunta de Galicia
traballan na súa aplicación nos respectivos ámbitos competencias.
Engadir que a Secretaria Xeral da Igualdade deu conta dunha iniciativa no Parlamento de
Galicia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de xullo de
2018 na que se daba resposta a unha iniciativa similar á presente, concretamente á número
32380”.
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: 448bda62-3c51-06a8-4261-843a238275a6

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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133082

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1710931
Data
26/11/2018 09:27

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34096, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona María de la Concepción
Burgo López sobre,“a consideración polo Goberno galego da aplicación do procedemento arbitrado
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o servizo de cafeterías
escolares”, (publicada no BOPG número 351 do 4 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta oral á
pregunta con número 34093, debatida na Comisión 4ª de data 05/10/2018; e á que nos remitimos porque
se deu conta do procedemento seguido para dar seguridade xurídica e garantir o bo funcionamento das
cafeterías escolares.
O debate pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-10-05?

CVE-PREPAR: 723d7092-e8b7-de22-39f8-959fa8bf0df3

part=9e7ccf70-9d45-40e1-b457-bf150e946a35&start=100

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 26/11/2018 9:27:43

133084

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1684397
Data
20/11/2018 14:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35748, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona

Eva Solla Fernández, sobre “a

xustificación do Goberno galego para non dotar o Sergas dos medios suficientes para
a prestación da asistencia sanitaria e recorrer de xeito estrutural á prestación de
servizos nel por medio de concertos coa sanidade privada”, (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:
“Remitímonos á reposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á solicitude de
comparecencia n.º 28514 que tivo lugar no pleno do 10 de abril de 2018, na que informou do
asunto de referencia, mais doutras cuestións.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CVE-PREPAR: 3714c916-5ac1-5ff1-7b26-a05bcccdfaa8

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 20/11/2018 14:17:27

133086

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1684396
Data
20/11/2018 14:17

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35902, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona

Eva Solla Fernández, sobre “as

previsións do Goberno galego referidas á modificación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas eliminando a precariedade
laboral, o arranxo das deficiencias denunciadas na Atención Primaria e o incremento
do persoal nos puntos de atención continuada, así como o plan de actuación que vai
desenvolver para o mantemento da calidade asistencial nela e as liñas de actuación
que se van seguir para a cobertura das baixas e vacacións”, (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:
“A Información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión
plenaria do 11.09.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 34414
CVE-PREPAR: 5c1d85b7-7601-f255-6b07-43acb1b8a436

na que este fixo unha exposición xeral do funcionamento dos PACs.”
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 20/11/2018 14:17:20

133088

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1682021
Data
20/11/2018 11:54

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36117, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a sentenza xudicial referida á actuación
da Xunta de Galicia en relación cun caso de acoso escolar en Narón, a demanda da
familia de adopción de medidas cautelares e previsións do Goberno galego ao
respecto”, (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 Educación,
Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta

oral á pregunta con número

36115, e debatida na Comisión 4ª de data

27/09/2018, á que nos remitimos porque se deu conta do acontecido neste caso.
O debate pode consultarse no seguinte enlace:

CVE-PREPAR: 90f53083-cae1-42e3-0f35-6d59a3c57ad7

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2018-09-27?part=2ff17a4fc01f-4138-9dfd-7493c626f4d2&start=1167.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/11/2018 11:54:07

133090

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1682007
Data
20/11/2018 11:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36459, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto
das modificacións puntuais do planeamento urbanístico dos concellos que responden
exclusivamente a intereses privados e a súa valoración en relación coas intencións
do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualificar terreos de especial
protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga”,
(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 Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Conforme ao establecido no artigo 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia,
calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de
CVE-PREPAR: 35cbdb74-6020-7266-dd75-ff166b463903

interese público debidamente xustificadas.
No artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, establécese que a
formulación do planeamento urbanístico é una competencia municipal, fixando no artigo
60.15 a competencia autonómica en comprobar: a integridade e suficiencia dos documentos
que integran o plan; a conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a
adecuación das súas determinacións á protección do medio rural; a coherencia do plan coas
Directrices de ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e cos demais
instrumentos de ordenación do territorio; e a incidencia do plan sobre as materias de
competencia autonómica e sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable
e a articulación das infraestruturas de carácter local cos elementos vertebradores do
territorio de alcance supramunicipal.
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En canto ás afeccións sectoriais concorrentes, de conformidade co establecido no artigo
60.4, 60.7 e 60.8 da mesma Lei 2/2016, na tramitación dos instrumentos de planeamento
exíxese o informe favorable previo dos órganos que ostenten as competencias
correspondentes”.
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: 35cbdb74-6020-7266-dd75-ff166b463903

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/11/2018 11:53:57

133093

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668140
Data
16/11/2018 12:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36823, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento pola Xunta de Galicia da
problemática existente en relación co aumento dos ataques do lobo á gandaría, a
indemnización dos danos ocasionados e as axudas para implantación de medidas
preventivas e a súa opinión referida á actual situación de convivencia entre a fauna
salvaxe e os profesionais agrogandeiros, así como as medidas adoptadas e previstas
ao respecto”, (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 Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego é consciente dos problemas ocasionados polo lobo nos últimos anos e
por isto tense posto en marcha un amplo paquete de medidas desde a Consellería de Medio

CVE-PREPAR: 448ef758-9638-dc16-82b5-69b988935fa3

Ambiente, Territorio e Vivenda para intentar diminuír estas posibles afeccións.
En Galicia, o lobo está clasificada como especie cinexética e dispón dun Plan de xestión
aprobado en 2008, polo que a xestión da especie debe coordinar ambos aspectos.
Por iso, optouse por unha xestión da especie que permita acadar o obxectivo de manter
unha poboación viable de lobos dentro dun marco de coexistencia co mundo rural e
compatible coas actividades agropecuarias, contribuíndo á conservación das súas
poboacións. Para isto, dentro do desenvolvemento do plan de xestión establécense as
medidas tanto de prevención como de compensación dos danos que ocasiona esta especie
á gandería.
A través da orde de axudas de decembro de 2017, pola que se estableceron as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocaron para o
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ano 2018, consignouse un crédito de preto de 300.000 euros. Isto fixo posible que xa se
teñan abonado ata o momento 262 solicitudes de axuda correspondentes a este ano.
Neste punto, cómpre destacar o enorme esforzo económico realizado nos últimos 3 anos,
nos que o investimento foi de preto de 1,1 millóns de euros.
No relativo ás axudas para adquisición de cans protectores, a orde foi publicada en agosto
de agosto de 2017 e as primeiras resolucións de concesión destas axudas foron emitidas a
finais de novembro. Polo que se considera que os beneficiarios dispuxeron de tempo
suficiente para a adquisición de calquera elemento para a prevención de danos ocasionados
por algunhas especies de fauna silvestre dos incluídos na orde, así como para estar en
disposición da xustificación documental da súa adquisición dentro dos prazos establecidos
na resolución de concesión da axuda (tendo en conta que se subvencionaba a adquisición
de diferentes medidas de prevención de danos, sempre que esta adquisición se fixera con
posterioridade á publicación da citada orde).
Por último, cómpre lembrar que a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
anunciou na comparecencia de Orzamentos para 2019, que o vindeiro ano se habilitarán
máis de 1,4 millóns de euros en axudas para paliar e previr os danos ocasionados pola
fauna. No caso do lobo, destinaranse a estas axudas un total de 350.000 euros”.

CVE-PREPAR: 448ef758-9638-dc16-82b5-69b988935fa3

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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133096

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668136
Data
16/11/2018 11:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37588, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a aplicación polo Goberno galego na
actualidade do plan de erradicación e control da cortadora ou herba da Pampa en
Galicia, se é o caso, os seus resultados e a remisión aos concellos, en particular á
Alcaldía de Sanxenxo, do folleto da Consellería do Medio Rural con recomendacións
prácticas para a súa prevención, control e eliminación, así como o coñecemento da
situación do polígono de Nantes, asolagado por esa especie”, (publicada no BOPG
número 365 do 3 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte

CVE-PREPAR: f46e5a66-d882-5da0-c792-a5c4fdf29717

contido:
“Os esforzos desenvolvidos desde a Xunta de Galicia en relación á erradicación desta
especie invasora estase dirixindo cara a contención local e a protección dos sitios prioritarios
para a conservación de especies principalmente a Rede Natura 2000. E sempre con base
na priorización definida no sistema de análises de riscos do plan estratéxico de xestión de
especies invasoras en Galicia.
Concretamente, no concello de Sanxenxo priorizáronse as actuacións en zonas da Rede
Natura 2000 situadas na praia da Lanzada, Punta de Lapa, nas praias de Major e As
Pociñas. Nestes puntos tense actuado sobre máis de 300 exemplares desta especie.
Con respecto ao folleto do que se fai referencia na iniciativa, cómpre subliñar que se trata
dun tríptico informativo accesible ao público xeral desde 2016 a través da páxina web da
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Consellería de Medio Rural. Este documento é unha ferramenta complementaria nas tarefas
de contención do avance desta especie, principalmente no eido forestal, e forma parte da
estratexia de información e divulgación na loita fronte ás especies invasoras”.
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: f46e5a66-d882-5da0-c792-a5c4fdf29717

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 16/11/2018 12:00:04

133099

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1682003
Data
20/11/2018 11:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37890, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para arranxar as deficiencias estruturais existentes e evitar incidencias como
as producidas entre o 26 de setembro e o 1 de outubro de 2018 na liña ferroviaria
Ferrol-Ribadeo”, (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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Para o Goberno galego é unha prioridade a mellora da mobilidade ferroviaria no noso
territorio, eficiente e sustentable, como así o vén demandando ante o Goberno central, que é

CVE-PREPAR: f923eed4-16c3-92a8-e226-9323cf29d037

quen ten a competencia en transporte ferroviario. En particular, desde o Goberno galego
vense insistindo ante o Ministerio de Fomento na necesidade de que se garanta aos
cidadáns un servizo continuo e competitivo na liña de ancho métrico ao seu paso por
Galicia, solicitando tanto a Renfe como a ADIF os medios necesarios para evitar incidencias
nesta liña e garantir que os veciños teñan uns servizos ferroviarios adaptados ás súas
necesidades.
Na última Comisión de Seguimento na que se reuniu o grupo de traballo co obxecto de
abordar a situación do ferrocarril de vía estreita na liña Ferrol–Ribadeo acordáronse uns
novos horarios, cuxa implantación depende da autorización do Ministerio de Fomento.
Desde a Xunta tense solicitado en repetidas ocasións a Renfe que priorice os labores do
Plan de mantemento dos trens adscritos a este servizo para que a súa remodelación e
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actualización finalice canto antes; e a ADIF que axilice os tramites para realización efectiva
dos investimentos que ten comprometidos para a mellora desta liña.”
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: f923eed4-16c3-92a8-e226-9323cf29d037

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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133102

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668132
Data
16/11/2018 11:59

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37985, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á transferencia de crédito TR-07-03818 por importe de 359.000 euros levada a cabo nos orzamentos da Consellería do Medio
Rural, para afrontar o pagamento de 100.000 euros pola estimación dun recurso de
reposición”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“A transferencia de crédito á que se fai referencia na iniciativa solicitouse co obxecto de facer fronte
a recursos de reposición presentados por particulares e estimados favorablemente no marco de
dúas ordes de axudas:
- a Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
para os anos 2016 e 2017 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de
obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia.
- Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para

CVE-PREPAR: b3c41d63-27b3-9571-c465-c655ea639e28

os anos 2016 e 2017 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de
obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000”.
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 16/11/2018 11:59:32

133104

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1690166
Data
21/11/2018 13:26

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38078, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as deputados/as do mesmo
grupo sobre,“a valoración do Goberno galego en relación cos avances producidos na mellora da
implantación do xadrez, como materia, na Educación Secundaria, de acordo coa Orde do 15 de
xullo de 2015, as accións formativas desenvolvidas para dotar ao colectivo docente dos recursos
necesarios para a formación do alumnado, así como os obxectivos previstos nese eido para os
próximos anos e as actuacións que se vai levar a cabo para a súa consecución”, (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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta oral á
pregunta con número 38077 debatida na Comisión 4ª de data 15/11/2018 e á que nos remitimos por ter
servido para analizar a implantación do xadrez nas aulas galegas desde unha perspectiva educativa e
pedagóxica.
O debate pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-11-15?

CVE-PREPAR: fa4b5598-68c6-cee6-07b6-81205ab6f163

part=edbbf28d-4054-4891-b58d-385d271f357a&start=4060
Ademais, pode complementarse coa consulta ao enlace:
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/35300/mais-60-centros-introducen-xadrez-nas-aulas-unhamateria-que-fomenta-capacidade.
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 21/11/2018 13:26:08
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1668129
Data
16/11/2018 11:58

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38099, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno respecto do cumprimento
do compromiso da anterior conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de
asumir o 35% do investimento necesario para a creación da primeira vía verde ferroviaria
entre Vilagarcía de Arousa e Portas, na provincia de Pontevedra”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mantivo o pasado 9 de novembro unha
reunión cos alcaldes de Portas, Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis na que avanzou que a
Xunta colaborará na posta en marcha da denominada Vía Verde do Salnés, e na que solicitou a
participación da Deputación de Pontevedra.
Esta colaboración levarase a cabo a través da sinatura dun convenio no que se establezan os

CVE-PREPAR: 51fbc014-68b7-bd29-3410-496ddb75e632

termos nos que se executará este proxecto e as administracións que participarán.
Con respecto ao custo do proxecto e á cantidade que achegará a Xunta de Galicia, esta será
definida tamén no citado convenio de colaboración entre as partes asinantes”.
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 16/11/2018 11:58:59
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1684393
Data
20/11/2018 14:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38769, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luis Villares
Naveira, sobre “as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver os problemas
que están a padecer os traballadores da anterior concesionaria da liña de autobús
entre Ribadeo e Viveiro que deberían ser subrogados pola nova adxudicataria”,
(publicada no BOPG número 376 do 25 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta traballou, moito máis aló do que son as súas obrigas legais e desde un primeiro
momento, para impedir que a posta en marcha do Plan de transporte público de Galicia
derivase nunha situación de desemprego para ningún traballador do sector. Para iso asinou
un acordo cos sindicatos con maior representatividade no sector que contén cláusulas de

CVE-PREPAR: 8fbd1d22-9c26-8369-d158-0319eff41923

referencia a nivel estatal, que blindan a estabilidade laboral na posta en marcha do Plan de
transporte público de Galicia. O compromiso do Goberno galego neste sentido foi total e
absoluto; tanto, que incluíu como causa de resolución contractual o incumprimento destas
cláusulas sociais.
Cómpre subliñar que, con carácter xeral, o proceso de subrogación de traballadores se ten
levado a cabo con normalidade na inmensa maioría dos 41 novos contratos de transporte
público, agás o caso que se menciona na iniciativa.
A este respecto, sinalar que a Xunta ten realizado un intenso traballo desde o primeiro día
en que se tivo constancia do problema coa subrogación dos traballadores da empresa
saínte, Arriva, na entrante UTE Morán-Rodríguez.
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Cinco destes traballadores foron contratados pola UTE e están actualmente adscritos ao
contrato XG533. No caso dos outros traballadores afectados, a Xunta de Galicia púxose en
contracto co INEM e mediou buscando unha vía para que puideran cobrar a prestación por
desemprego e puideran estar dados de alta na Seguridade Social mentres non se resolvese
o expediente.
O pasado 22 de decembro firmouse un acordo entre a empresa ARRIVA e os sindicatos
UGT e CIG, polo que seis dos traballadores foron readmitidos nesta empresa. Deste xeito
está pendente a solución a tres traballadores que recorreron á vía xudicial.
Como se ten dito, o compromiso do Goberno galego neste sentido foi total e absoluto,
incluíndo como causa de resolución contractual o incumprimento das cláusulas sociais. Por
iso, e logo de que a Comisión de Seguimento do Plan de transporte público de Galicia
celebrada o día 24 de xullo de 2018 reafirmase o seu compromiso cos dereitos dos
traballadores do sector e acordase continuar co proceso de resolución do contrato de
servizos da Mariña lucense, o 10 de agosto de 2018 a Dirección Xeral de Mobilidade,
acordou a resolución do contrato ‘XG-533 a Mariña, Viveiro, Ribadeo, con Anexos’, por
incumprimento das obrigas de adscrición e subrogación de persoal.”
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: 8fbd1d22-9c26-8369-d158-0319eff41923

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1681997
Data
20/11/2018 11:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39400, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza de docente na Escola de
Restauración de Bens Culturais de Pontevedra no concurso de traslados de 2016”,
(publicada no BOPG número 378 do 31 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 Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que reclama esta iniciativa foi ofrecida en reiteradas ocasións na Cámara

CVE-PREPAR: 91dc06e1-11b6-1860-3419-0e2da0c96d27

galega.
En concreto, en resposta oral ás preguntas con número 39471

e

39480,

que

foron

debatidas no Pleno da Cámara galega de data 06/11/2018; ás que nos remitimos, xa que
nelas se deu conta do respecto á sentenza e, tamén, da decisión da Xunta de exercer o seu
dereito a recurso.
Pode consultarse a información no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=13737
Asemade, volveuse dar resposta oral á pregunta con número 39401 e debatida na Comisión
4ª de data 15/11/2018; á que nos remitimos, xa que afondou na explicación en termos
xurídicos que motiva o recurso.
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Pode consultarse a resposta no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2018-1115?part=edbbf28d-4054-4891-b58d-385d271f357a&start=6813
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: 91dc06e1-11b6-1860-3419-0e2da0c96d27

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1674924
Data
19/11/2018 11:49

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39716, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da
Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas
para garantir a continuidade dos proxectos de iniciativa social consolidados que prestan
servizos de xeito descentralizado co fin de evitar a derivación das persoas usuarias a
outras provincias, así como para fiscalizar o cumprimento da lexislación polas institucións
e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos públicos, e os
datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos aditivos existentes na provincia”,
(publicada no BOPG número 384 do 15 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria
do 6.11.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 39479 sobre o mesmo
tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario .
Pode consultarse tal resposta no seguinte enlace:

CVE-PREPAR: c95c9ba5-0d95-e2f6-1f95-798d51ac3754

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=16619
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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