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ı 42016 (10/POC-006497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a rehabilitación do ediﬁcio Baños de Cortegada (Ourense)

ı 42039 (10/POC-006498)

138306

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a instauración polo Goberno das axudas para a boniﬁcación de aparatos electrodomésticos
coa máxima clasiﬁcación enerxética A
138308

ı 42040 (10/POC-006499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a instauración polo Goberno das axudas para a boniﬁcación de aparatos electrodomésticos
coa máxima clasiﬁcación enerxética A
138310

ı 42042 (10/POC-006500)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a notiﬁcación da Consellería do Mar a diversas confrarías de Galicia da denegación do pago
das axudas técnicas
138312

ı 42045 (10/POC-006501)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a gratuidade da peaxe da AP-9 entre Curro e Pontevedra

ı 42052 (10/POC-006502)

138314

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno da Xunta de Galicia en relación ao abandono de lixo e residuos
138316

ı 42054 (10/POC-006503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as actuacións do Goberno galego en relación ao tratamento de augas residuais na ría de
Pontevedra
138318

ı 42056 (10/POC-006504)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
138320

ı 42059 (10/POC-006505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre que opina o Goberno da Xunta de Galicia en relación a que o Poder Xudicial debe xulgar con
perspectiva de xénero os estereotipos negativos sobre as mulleres
138322

ı 42061 (10/POC-006506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a demanda polo Goberno a UFD da reubicación e nova localización do transformador eléctrico no CEIP de Barcelos (Pontevedra)
138326

ı 42063 (10/POC-006507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno da Xunta de Galicia en relación a que os xulgados son os instrumentos
dos que dispón a cidadanía para defender os seus dereitos
138329

ı 42064 (10/POC-006508)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as axudas públicas ao sector da automoción nos últimos anos

ı 42065 (10/POC-006509)

138331

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as sancións e multas impostas pola Administración autonómica ás empresas produtoras,
distribuidoras e comercializadoras de enerxía eléctrica dende o ano 2009
138333

ı 42086 (10/POC-006510)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance pola Xunta de Galicia do programa de voluntariado Acompaño

138335

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre a normativa actualizada de desenvolvemento da Lei de xuventude de Galicia

138337

ı 42087 (10/POC-006511)
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ı 42088 (10/POC-006512)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance pola Xunta de Galicia do programa EMPRURAL

ı 42102 (10/POC-006513)

138339

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre os avances que ten efectuado a Xunta de Galicia arredor da posta en marcha do expediente
xudicial electrónico e a centralización da información xudicial
138341

ı 42103 (10/POC-006514)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero da Escola Galega
de Administración Pública para o ano 2019
138343

ı 42107 (10/POC-006515)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 13 máis
Sobre o balance e as previsións da Xunta para o desenvolvemento das estacións intermodais nas
principais cidades galegas
138345

ı 42109 (10/POC-006516)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e FP da Estratexia Galega de Convivencia-Educonvives 2015-2020
138347

ı 42111 (10/POC-006517)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego desenvolvidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos
138349

ı 42113 (10/POC-006518)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre o balance do Plan de Accesibilidade dos autobuses interurbanos ao centro da cidade da Coruña desde maio de 2018
138351

ı 42115 (10/POC-006519)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o balance da posta en marcha da 1ª e 2ª fase do Plan de Transporte público de Galicia
138353

138288
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ı 42129 (10/POC-006520)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o Regulamento do Taxi de Galicia

138355

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as actuacións planiﬁcadas para o saneamento da ría de Pontevedra

138357

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 8 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia destinadas a garantir o abastecemento de auga

138359

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Murillo Solís, María Guadalupe e 7 máis
Sobre as competencias e prioridades da Comisión Galega de Control da Violencia

138361

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a candidatura ao laboratorio europeo de control bacteriolóxico de bivalvos

138363

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a conexión do polígono de Nantes, en Sanxenxo, coa EDAR de Dena

138365

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a situación do centro hospitalario Povisa

138368

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a avaliación da sanidade pola cidadanía galega

138370

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación do servizo de urxencias no Hospital do Salnés

138372

ı 42131 (10/POC-006521)
ı 42133 (10/POC-006522)
ı 42138 (10/POC-006523)
ı 42141 (10/POC-006524)
ı 42142 (10/POC-006525)
ı 42143 (10/POC-006526)
ı 42144 (10/POC-006527)
ı 42145 (10/POC-006528)
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ı 42146 (10/POC-006529)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación da investigación sanitaria en Galicia

138374

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as sancións emitidas a persoas traballadoras da extracción do percebe

138376

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde

138379

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación do servizo de pediatría no Sistema galego de saúde

138381

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a implantación da carreira profesional para o persoal do Sistema sanitario galego

138383

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a dimisión de xefes e xefas de servizo de atención primaria

138385

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a cobertura das baixas e vacacións dos facultativos no Centro de Saúde de Vedra

138388

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a expulsión do Centro Galego de Ospaña

138391

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega

138394

ı 42147 (10/POC-006530)
ı 42148 (10/POC-006531)
ı 42149 (10/POC-006532)
ı 42151 (10/POC-006533)
ı 42152 (10/POC-006534)
ı 42157 (10/POC-006535)
ı 42160 (10/POC-006646)
ı 42165 (10/POC-006536)
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ı 42187 (10/POC-006537)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da empresa Alcoa en Galicia

138398

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da industria electrointensiva en Galicia

138401

ı 42197 (10/POC-006539)
ı 42198 (10/POC-006540)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para recuperar a produtividade marisqueira en
Galicia
138406

ı 42199 (10/POC-006541)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as propostas de mellora da sinalización luminosa na sinalización de bateas e acceso aos portos
138408

ı 42200 (10/POC-006542)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que emprega a Xunta de Galicia para o control do furtivismo

138410

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os investimentos en infraestruturas portuarias

138412

ı 42202 (10/POC-006544)
ı 42203 (10/POC-006545)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os traballos desenvoltos pola Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dependente da Consellería do Mar, e o Instituto Español de Oceanografía
138414

ı 42204 (10/POC-006546)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a situación da actuación denominada variante da Fonsagrada dentro do Programa de vías
de altas prestacións
138416

ı 42205 (10/POC-006547)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa

138291
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Sobre a situación da actuación denominada conexión do Porto Seco de Monforte coa estrada LU546, dentro do Programa de vías de altas prestacións
138418

ı 42206 (10/POC-006548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a situación da actuación denominada conexión do Porto Seco de Monforte coas estradas LU933 e N-120, dentro do Programa de vías de altas prestacións
138420

ı 42207 (10/POC-006549)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a oferta formativa nos centros de formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo
138422

ı 42208 (10/POC-006550)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que adopta a Xunta de Galicia para establecer vías que permitan o relevo xeracional no sector pesqueiro
138424

ı 42209 (10/POC-006551)

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
138426

ı 42212 (10/POC-006552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a atención da poboación potencialmente dependente en Galicia

ı 42213 (10/POC-006553)

138431

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da radio e da televisión públicas galegas do encontro que o secretario
xeral do Partido Socialista de Galicia mantivo o pasado 3 de decembro coa ministra de Defensa do
Goberno de España
138434

ı 42214 (10/POC-006554)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a circular enviada por parte da Consellaría de Política Social aos centros de política social en
relación coas actividades vinculadas ao 25 de novembro, Día internacional pola eliminación das
violencias cara ás mulleres
138436

138292

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 42215 (10/POC-006555)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os motivos polos que a Corporación da Radio e Televisión de Galicia ordenou a incoación
dun expediente disciplinario a un locutor
138438

ı 42216 (10/POC-006556)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia, en temos de seguridade, do camiño circular de Valdeorras
138441

ı 42217 (10/POC-006557)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada rolda leste de Lugo, treito II: LU-530-N-VI, dentro do programa de vías de altas prestacións
138444

ı 42218 (10/POC-006558)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego de que Galicia sexa a cuarta comunidade autónoma
con maior taxa de prevalencia de mulleres asasinadas maiores de 65 anos
138446

ı 42219 (10/POC-006559)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Conexión Palas-Friol-Begonte, dentro do Programa de
vías de altas prestacións
138449

ı 42220 (10/POC-006560)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do actual funcionamento da Fundación Galega para a
Tutela de Adultos
138451

ı 42221 (10/POC-006561)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada duplicación da calzada na LU-530 (A-6-rolda leste), dentro
do programa de vías de altas prestacións
138454

ı 42222 (10/POC-006562)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción do centro de atención a persoas con discapacidade de Ourense

138456

138293
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ı 42223 (10/POC-006563)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre o estado no que se atopa a estrada autonómica OU-533 e as previsións para acometer a súa
mellora
138459

ı 42224 (10/POC-006564)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante de Zamáns, dentro do Programa de vías de altas
prestacións
138462

ı 42225 (10/POC-006565)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación coa imputación, por presunto delito de acoso inmobiliario, da secretaria xeral técnica e ao subdirector de Patrimonio da
Consellería de Facenda
138464

ı 42226 (10/POC-006566)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante de Vincios, dentro do Programa de vías de altas
prestacións
138467

ı 42227 (10/POC-006567)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do funcionamento da Rede galega de atención temperá
138469

ı 42228 (10/POC-006568)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Circunvalación de Cangas, dentro do programa de vías
de altas prestacións
138472

ı 42229 (10/POC-006569)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre os problemas aos que se están enfrontando os usuarios e usuarias da ruta de transporte
escolar do CPI José García García de Mende (Ourense)
138474

ı 42230 (10/POC-006570)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o tratamento informativo do accidente do festival do Marisquiño acontecido no pasado mes
de agosto en Vigo por parte da radio e a televisión pública de Galicia
138477
138294
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 10 de xaneiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 42016 (10/POC-006497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a rehabilitación do ediﬁcio Baños de Cortegada (Ourense)
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42039 (10/POC-006498)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a instauración polo Goberno das axudas para a boniﬁcación de aparatos electrodomésticos
coa máxima clasiﬁcación enerxética A
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42040 (10/POC-006499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a instauración polo Goberno das axudas para a boniﬁcación de aparatos electrodomésticos
coa máxima clasiﬁcación enerxética A
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42042 (10/POC-006500)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a notiﬁcación da Consellería do Mar a diversas confrarías de Galicia da denegación do pago
das axudas técnicas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42045 (10/POC-006501)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a gratuidade da peaxe da AP-9 entre Curro e Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42052 (10/POC-006502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a política do Goberno da Xunta de Galicia en relación ao abandono de lixo e residuos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42054 (10/POC-006503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación ao tratamento de augas residuais na ría de
Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42056 (10/POC-006504)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42059 (10/POC-006505)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre que opina o Goberno da Xunta de Galicia en relación a que o Poder Xudicial debe xulgar con
perspectiva de xénero os estereotipos negativos sobre as mulleres
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42061 (10/POC-006506)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a demanda polo Goberno a UFD da reubicación e nova localización do transformador eléctrico no CEIP de Barcelos (Pontevedra)
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42063 (10/POC-006507)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno da Xunta de Galicia en relación a que os xulgados son os instrumentos
dos que dispón a cidadanía para defender os seus dereitos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42064 (10/POC-006508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as axudas públicas ao sector da automoción nos últimos anos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42065 (10/POC-006509)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre as sancións e multas impostas pola Administración autonómica ás empresas produtoras,
distribuidoras e comercializadoras de enerxía eléctrica dende o ano 2009
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42086 (10/POC-006510)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance pola Xunta de Galicia do programa de voluntariado Acompaño
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42087 (10/POC-006511)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre a normativa actualizada de desenvolvemento da Lei de xuventude de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42088 (10/POC-006512)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre o balance pola Xunta de Galicia do programa EMPRURAL
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42102 (10/POC-006513)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre os avances que ten efectuado a Xunta de Galicia arredor da posta en marcha do expediente
xudicial electrónico e a centralización da información xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42103 (10/POC-006514)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero da Escola Galega
de Administración Pública para o ano 2019
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42107 (10/POC-006515)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 13 máis
Sobre o balance e as previsións da Xunta para o desenvolvemento das estacións intermodais nas
principais cidades galegas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42109 (10/POC-006516)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
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Sobre a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e FP da Estratexia Galega de Convivencia-Educonvives 2015-2020
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42111 (10/POC-006517)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego desenvolvidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42113 (10/POC-006518)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre o balance do Plan de Accesibilidade dos autobuses interurbanos ao centro da cidade da Coruña desde maio de 2018
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42115 (10/POC-006519)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o balance da posta en marcha da 1ª e 2ª fase do Plan de Transporte público de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42129 (10/POC-006520)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o Regulamento do Taxi de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42131 (10/POC-006521)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as actuacións planiﬁcadas para o saneamento da ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42133 (10/POC-006522)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 8 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia destinadas a garantir o abastecemento de auga
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42138 (10/POC-006523)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Murillo Solís, María Guadalupe e 7 máis
Sobre as competencias e prioridades da Comisión Galega de Control da Violencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
138298
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- 42141 (10/POC-006524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a candidatura ao laboratorio europeo de control bacteriolóxico de bivalvos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42142 (10/POC-006525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a conexión do polígono de Nantes, en Sanxenxo, coa EDAR de Dena
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42143 (10/POC-006526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a situación do centro hospitalario Povisa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42144 (10/POC-006527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a avaliación da sanidade pola cidadanía galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42145 (10/POC-006528)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación do servizo de urxencias no Hospital do Salnés
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42146 (10/POC-006529)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación da investigación sanitaria en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42147 (10/POC-006530)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as sancións emitidas a persoas traballadoras da extracción do percebe
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42148 (10/POC-006531)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
138299

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 42149 (10/POC-006532)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación do servizo de pediatría no Sistema galego de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42151 (10/POC-006533)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a implantación da carreira profesional para o persoal do Sistema sanitario galego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42152 (10/POC-006534)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a dimisión de xefes e xefas de servizo de atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42157 (10/POC-006535)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a cobertura das baixas e vacacións dos facultativos no Centro de Saúde de Vedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42160 (10/POC-006646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a expulsión do Centro Galego de Ospaña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42165 (10/POC-006536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42187 (10/POC-006537)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da empresa Alcoa en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42197 (10/POC-006539)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da industria electrointensiva en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
138300
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- 42198 (10/POC-006540)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para recuperar a produtividade marisqueira en
Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42199 (10/POC-006541)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as propostas de mellora da sinalización luminosa na sinalización de bateas e acceso aos portos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42200 (10/POC-006542)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que emprega a Xunta de Galicia para o control do furtivismo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42202 (10/POC-006544)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os investimentos en infraestruturas portuarias
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42203 (10/POC-006545)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os traballos desenvoltos pola Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dependente da Consellería do Mar, e o Instituto Español de Oceanografía
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42204 (10/POC-006546)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a situación da actuación denominada variante da Fonsagrada dentro do Programa de vías
de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42205 (10/POC-006547)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a situación da actuación denominada conexión do Porto Seco de Monforte coa estrada LU546, dentro do Programa de vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42206 (10/POC-006548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a situación da actuación denominada conexión do Porto Seco de Monforte coas estradas LU933 e N-120, dentro do Programa de vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42207 (10/POC-006549)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a oferta formativa nos centros de formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42208 (10/POC-006550)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as medidas que adopta a Xunta de Galicia para establecer vías que permitan o relevo xeracional no sector pesqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42209 (10/POC-006551)
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
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42212 (10/POC-006552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a atención da poboación potencialmente dependente en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42213 (10/POC-006553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da radio e da televisión públicas galegas do encontro que o secretario
xeral do Partido Socialista de Galicia mantivo o pasado 3 de decembro coa ministra de Defensa do
Goberno de España
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 42214 (10/POC-006554)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a circular enviada por parte da Consellaría de Política Social aos centros de política social en
relación coas actividades vinculadas ao 25 de novembro, Día internacional pola eliminación das
violencias cara ás mulleres
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42215 (10/POC-006555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os motivos polos que a Corporación da Radio e Televisión de Galicia ordenou a incoación
dun expediente disciplinario a un locutor
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 42216 (10/POC-006556)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia, en temos de seguridade, do camiño circular de Valdeorras
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42217 (10/POC-006557)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada rolda leste de Lugo, treito II: LU-530-N-VI, dentro do programa de vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42218 (10/POC-006558)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego de que Galicia sexa a cuarta comunidade autónoma
con maior taxa de prevalencia de mulleres asasinadas maiores de 65 anos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42219 (10/POC-006559)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Conexión Palas-Friol-Begonte, dentro do Programa de
vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42220 (10/POC-006560)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do actual funcionamento da Fundación Galega para a
Tutela de Adultos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

138303

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 42221 (10/POC-006561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada duplicación da calzada na LU-530 (A-6-rolda leste), dentro
do programa de vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42222 (10/POC-006562)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a construción do centro de atención a persoas con discapacidade de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42223 (10/POC-006563)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre o estado no que se atopa a estrada autonómica OU-533 e as previsións para acometer a súa
mellora
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42224 (10/POC-006564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante de Zamáns, dentro do Programa de vías de altas
prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42225 (10/POC-006565)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación coa imputación, por presunto delito de acoso inmobiliario, da secretaria xeral técnica e ao subdirector de Patrimonio da
Consellería de Facenda
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42226 (10/POC-006566)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante de Vincios, dentro do Programa de vías de altas
prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42227 (10/POC-006567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do funcionamento da Rede galega de atención temperá
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42228 (10/POC-006568)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada Circunvalación de Cangas, dentro do programa de vías
de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42229 (10/POC-006569)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre os problemas aos que se están enfrontando os usuarios e usuarias da ruta de transporte
escolar do CPI José García García de Mende (Ourense)
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42230 (10/POC-006570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o tratamento informativo do accidente do festival do Marisquiño acontecido no pasado mes
de agosto en Vigo por parte da radio e a televisión pública de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, José Manuel Pérez Seco e Abel Losada Álvarez,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

CSV: REXISTRO-8bMDteiJc-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Un dos moitos enclaves termais que ten a provincia de Ourense, localízase no
concello de Cortegada, que debido a súa fama durante moitos anos, chegou a ser
denominado “Cortegada de Baños”. A tradición mineiro-medicinal destas augas
vén de moi atrás, fálase de que xa no século XV xa estaban documentadas estes
mananciais, pero non foi ata finais do XIX, en pleno auxe das augas minerais,
cando se comezaron a preparar as casas de augas e algunhas instalacións máis
para albergar aos bañistas. Nas primeiras décadas do século XX construíuse en
Cortegada un edificio-balneario que pronto destruíu unha crecida do río. A
pesares de que o auxe do termalismo comezou a decaer debido primeiro á
ditadura de Primo de Rivera e posteriormente pola guerra civil e a propia ditadura
franquista, construíuse un edificio modernista novo que se acabou en 1937 e que
na actualidade se atopa á beira do Miño. Varias urxencias, instalacións e antigos
pilones termais quedaron asolagados para sempre, aínda así se recuperaron unha
parte das augas mediante dúas perforacións. As augas son de mineralización
débil, bicarbonatadas sódicas, fluoruradas, litínicas, sulfuradas e termais, e están
indicadas para o tratamento de enfermidades do aparello dixestivo e afeccións
dermatolóxicas. Adicionalmente, no ano 2015 abriuse ao público un balneario
situado por riba do antigo e preto do miradoiro de O Coto da Pena.
No Consello da Xunta de Galicia celebrado o pasado 20 de decembro de 2018,
autorizouse un convenio entre Cultura e Turismo e o Concello de Cortegada para,
segundo se recolle na referencia do propio Consello “impulsar o proxecto de
rehabilitación do edificio Baños de Cortegada, dotando dun uso sociocultural ao
edificio, incluíndo unha área museística e de reunións e, en virtude da aplicación
do Plan especial do Parque Termal de Cortegada, manter o seu uso hostaleiro
cunha cafetaría no seu primeiro andar e na terraza con vistas ao río Miño.
Ademais de pór en valor este edificio, coa súa rehabilitación dotaranse de
servizos complementarios os turistas e visitantes que se acheguen a Cortegada e á
provincia de Ourense”.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando ten previsto a Xunta de Galicia comezar a rehabilitación do edificio
Baños de Cortegada (Ourense)?
2. A que partida dos orzamentos do ano 2019 da Xunta de Galicia se vai a
asignar esta rehabilitación?
3. Ademais das reformas que se van a realizar para conferirlle utilidade
sociocultural, ten previsto a Xunta de Galicia manter nese edificio o
aproveitamento e uso das augas termais?
4. En caso afirmativo, ten previsto o Goberno galego realizar algunha mellora
para facilitar o uso e desfrute das augas termais do edificio de Baños de
Cortegada (Ourense)?
5. Cal vai ser a temática da área museística que se vai crear no edificio Baños
de Cortegada (Ourense)?
6. Cal foi o número de pernoctacións de turistas rexistradas no concello de
Cortegada (Ourense) durante o ano 2018?
7. Ten previsto a Xunta de Galicia a realización dalgunha actuación para
aumentar o número de pernoctacións de turistas en Cortegada (Ourense)?
8. De que servizos complementarios, anunciados pola Xunta de Galicia, se
vai dotar aos turistas e visitantes que se acheguen a Cortegada?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Álvarez
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 26/12/2018 09:43:47
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/12/2018 09:43:53
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 09:44:04
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Luís
Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
España é o terceiro país produtor de electrodomésticos da UE. O sector dos
electrodomésticos é un dos máis importantes da economía, que non só está
circunscrito á fabricación dos produtos, posto que é un indicador da situación
económica e do consumo das familias - claramente resentido coa crise
económica-. En Galicia, o sector dos electrodomésticos representa un 8,3 por
cento do mercado nacional, o que supón a súa presenza no territorio e milleiros de
postos de traballo en todo o país.
O 18 por cento do consumo enerxético do total de España provén dos fogares e o
50 por cento do consumo eléctrico do fogar corresponde aos electrodomésticos.
Na actualidade, hai un gran parque de aparatos antigos, de altos consumos
eléctrico e hídrico e que non se renova, sendo así que o 37 por cento dos aparatos
que hai nos fogares ten máis de 10 anos.

CSV: REXISTRO-i42cJlHQr-2
Verificación:
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Outras comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, Estremadura, Aragón e
Castela A Mancha) dispoñen de axudas para a bonificación de aparatos
electrodomésticos, o que supón a potenciación dunha maior concienciación
ambiental por parte da cidadanía; a redución de consumos enerxéticos, máis
aforro no gasto enerxético dos fogares e a mellora da renda dispoñible por parte
das persoas consumidoras; recollida máis selectiva de residuos de aparatos
eléctricos e electrónicos e unha axuda importante para os chamados
“consumidores vulnerables”. Pola contra, Galicia non dispón de ningún tipo de
axuda dende o ano 2011 e iso que o impacto no gasto público sería escaso, dada a
recuperación dunha boa parte das axudas vía IVE e imposto de sociedades.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É consciente o Goberno da Xunta de Galicia de que na actualidade hai un
gran parque de aparatos electrodomésticos antigos, de altos consumos
eléctrico e hídrico?
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2. Vai instaurar o Goberno axudas para a bonificación de aparatos
electrodomésticos coa máxima clasificación enerxética (A+++) a través
dun “Plan Renove” con entidades colaboradoras que xustifiquen a retirada
de electrodomésticos para a súa reciclaxe e garantan a trazabilidade
documental dos residuos de aparatos eléctricos e electrónicos? Cando?
3. Vai destinar, a lo menos, o 50 por cento da contía total da inversión do dito
“Plan Renove” á cidadanía con bono social e/ou risco de pobreza
enerxética?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 12:43:02
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 12:43:07
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/12/2018 12:43:12
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/12/2018 12:43:18
María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 12:43:23
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Luís
Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
España é o terceiro país produtor de electrodomésticos da UE. O sector dos
electrodomésticos é un dos máis importantes da economía, que non só está
circunscrito á fabricación dos produtos, posto que é un indicador da situación
económica e do consumo das familias - claramente resentido coa crise
económica-. En Galicia, o sector dos electrodomésticos representa un 8,3 por
cento do mercado nacional, o que supón a súa presenza no territorio e milleiros de
postos de traballo en todo o país.
O 18 por cento do consumo enerxético do total de España provén dos fogares e o
50 por cento do consumo eléctrico do fogar corresponde aos electrodomésticos.
Na actualidade, hai un gran parque de aparatos antigos, de altos consumos
eléctrico e hídrico e que non se renova, sendo así que o 37 por cento dos aparatos
que hai nos fogares ten máis de 10 anos.

CSV: REXISTRO-ElMeCWkxW-8
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Outras comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, Estremadura, Aragón e
Castela A Mancha) dispoñen de axudas para a bonificación de aparatos
electrodomésticos, o que supón a potenciación dunha maior concienciación
ambiental por parte da cidadanía; a redución de consumos enerxéticos, máis
aforro no gasto enerxético dos fogares e a mellora da renda dispoñible por parte
das persoas consumidoras; recollida máis selectiva de residuos de aparatos
eléctricos e electrónicos e unha axuda importante para os chamados
“consumidores vulnerables”. Pola contra, Galicia non dispón de ningún tipo de
axuda dende o ano 2011 e iso que o impacto no gasto público sería escaso, dada a
recuperación dunha boa parte das axudas vía IVE e imposto de sociedades.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É consciente o Goberno da Xunta de Galicia de que na actualidade hai un
gran parque de aparatos electrodomésticos antigos, de altos consumos
eléctrico e hídrico?
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2. Vai instaurar o Goberno axudas para a bonificación de aparatos
electrodomésticos coa máxima clasificación enerxética (A+++) a través
dun “Plan Renove” con entidades colaboradoras que xustifiquen a retirada
de electrodomésticos para a súa reciclaxe e garantan a trazabilidade
documental dos residuos de aparatos eléctricos e electrónicos? Cando?
3. Vai destinar, a lo menos, o 50 por cento da contía total da inversión do dito
“Plan Renove” á cidadanía con bono social e/ou risco de pobreza
enerxética?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 12:42:22
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 12:42:28
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/12/2018 12:42:33
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/12/2018 12:42:40
María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 12:42:45
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora María Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral na
Comisión 8.ª

Durante a penúltima semana de decembro a Consellería do Mar notificou a
diversas confrarías de

Galicia: Carril, Vilaxoan, Rianxo, Aldán, Ferrol

e

Barallobre, a denegación do pago das axudas técnicas que perciben.
Estas axudas son utilizadas polas confrarías para aboar as nóminas de vixiantes
ou biólogos a pesar de que dende En Marea sempre defendemos a necesidade da
creación dun corpo amplo e suficiente de vixiantes para evitar que sexan as
confrarías e as mariscadoras quen asuman estes traballos impropios, esta decisión
supón un ataque directo a pervivencia dos pósitos en cuestión e unha ameza para
os demais, xa que en algún caso trátase de decisións con carácter retroactivo.
En todo caso a Xunta está a tempo de rectificar, sobre todo cando se atenden ás
escasas razóns aducidas pola Consellería nas notificacións que teñen recibido as
confrarías. Dende o noso grupo entendemos que salvo vulneracións e ou
incumprimentos graves da normativa, esta decisión

é

cando

menos

desproporcionada.

Por todo isto, as deputadas asinantes facemos a seguinte pregunta para a súa

CSV: REXISTRO-e80m8dCVs-6
Verificación:
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resposta oral en Comisión:

-

Como vai a Xunta a resolver os problemas de supervivencia das confrarías
afectadas se mantén esta decisión?

138312

-

Pode explicar con detalle cales son os motivos para tal desproporcionada
determinación?

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2018.

Asdo.: Flora María Miranda Pena
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 26/12/2018 12:42:29
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Paula Quinteiro Araújo na data 26/12/2018 12:42:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

Durante a campaña electoral de 2008 as eleccións ao congreso dos Deputados,
todos os candidatos do PP en Galicia, e nomeadamente o actual presidente da
Xunta, prometían que o PP loitaría e faría todo o necesario para garantir a
gratuidade da peaxe da AP9 entre Curro e Pontevedra, isto non foi realizado a
pesar de ter responsabilidades de goberno posteriores no Estado e mantelas en
Galicia, se non que se ten permitido que esta peaxe se vira incrementada de
forma astronómica.

Polo anterior, preséntanse a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión:

-

Cales son os motivos para, unha vez máis, incumprir as promesas, ou
mellor dito as mentiras, electorais do Partido Popular ao respecto da peaxe
entre Curro e Pontevedra?

CSV: REXISTRO-uUJhklzFW-8
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Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 26/12/2018 12:38:20

CSV: REXISTRO-uUJhklzFW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Antón Sánchez García na data 26/12/2018 12:38:30
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
En moitos lugares de Galicia estanse a dar unha serie de acontecementos que
inciden negativamente nas condicións medioambientais da Comunidade
Autónoma e ante os que cómpre establecer medidas para evitar calquera
actuación lesiva. Un deses acontecementos son os vertedoiros ilegais que, a
pesares do elevado investimento (de tempo e de cartos públicos na limpeza e/ou
na clausura), seguen a afectar a moitos lugares con verteduras de todo tipo,
segundo denuncia a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN).
Di esta entidade que persoas e empresas sen escrúpulos non xestionan conforme á
lexislación os residuos que xeran, depositando calquera cousa, de calquera xeito,
en calquera sitio da nosa xeografía. Así, atópanse verteduras de residuos de
construción e demolición, amianto, enxoval doméstico, supostos tecnosolos,
pneumáticos ou lodos de depuradoras. E non é preciso explicar os impactos
directos e indirectos, a curto e a longo prazo, sobre a paisaxe, o medio natural e a
saúde das persoas. Nestes días, un alto cargo da Confederación Hidrográfica
Miño-Sil cualificaba, con moita razón, estes vertedoiros ilegais como “parcelas
de sacrificio”.
O Grupo Parlamentario Socialista entende que a loita contra o abandono
indiscriminado de lixo e residuos débese facer a través de políticas
proporcionadas e efectivas que potencien a prevención e a sensibilización e
combatan os comportamentos incívicos, como a proposta da SGHN sobre a
instalación obrigatoria dun xeolocalizador GPS en todos os vehículos autorizados
para transporte de residuos.

CSV: REXISTRO-YEBGBuXcG-4
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A loita contra o abandono indiscriminado de lixo e residuos é unha
prioridade para o Goberno da Xunta de Galicia?
2. Entende o Goberno que esta loita se debe facer mediante políticas
proporcionadas e efectivas que potencien a prevención e a sensibilización e
combatan os comportamentos incívicos? Estase a facer así?
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3. Cantos vertedoiros ilegais ten detectado o Goberno dende o ano 2009 ata
hoxe? Cantos procedementos sancionadores ten aberto? Cantos rematados
con sanción?
4. Vai elaborar o Goberno un decreto para a instalación obrigatoria en todos
os vehículos autorizados para transporte de residuos dun xeolocalizador
GPS, coa fin de recoñecer a existencia de “parcelas de sacrificio” no país e
a identidade das persoas e entidades que están a incumprir a lei?
Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 13:58:37
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/12/2018 13:58:42
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María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 13:58:47
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
En Lourizán (Pontevedra), a planta depuradora supramunicipal de Os Praceres
está xestionada directamente por Augas de Galicia. Esta EDAR encárgase do
tratamento das augas residuais urbanas da capital da provincia, xunto coas de
Marín e parte dos municipios de Poio, Sanxenxo, Vilaboa e Ponte Caldelas.
Como consecuencia, a ría de Pontevedra vén soportando un tratamento de augas
residuais excesivo, ademais de padecer unha deficiente depuración ao non estar
rematadas as redes de colectores nin as estacións de tratamento previstas:
declaración de especial sensibilidade da ría, varios pósitos declarados zona C e
procedementos de infracción en materia de saneamento e depuración pola UE, un
deles pola contaminación no eixo Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

CSV: REXISTRO-VFgnzuugM-9
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No mes de xuño anterior ás últimas eleccións autonómicas, a ex conselleira de
Medio Ambiente e o conselleiro delegado de Ence (en presenza do vicepresidente
da Xunta) firmaban un “pacto ambiental” que comprometía á pasteira a investir
193,6 millóns de euros nos seguintes 4 anos, incluída a mellora da EDAR,
ampliada e modernizada a través dun convenio propio que se ía firmar. Xa neste
ano 2018, no mes de maio o ex director de Augas de Galicia dáballe a coñecer á
Comisión de seguimento do Plan de saneamento local da ría de Pontevedra o
proxecto de ampliación da EDAR, con dobre de capacidade e ocupación do dobre
de espazo nos terreos contiguos á actual e no mes de setembro, nunha nova
reunión, as conselleiras de Medio Ambiente e do Mar presentaron as conclusións
do estudo de alternativas para a ampliación. Finalmente, o día 26 dese mesmo
mes, o director de Augas de Galicia e o delegado da Xunta de Galicia en
Pontevedra comunicaron a intención de triplicar a dita instalación.
O rexeito veciñal e da Corporación municipal de Pontevedra (unanimemente) é
claro e rotundo, tanto que a actual conselleira de Infraestruturas fala agora de
obras de mellora da estación depuradora e xa non de ampliación. Quizais porque
no Ministerio de Transición Ecolóxica nada semellan saber de ningunha
solicitude de ampliación da ocupación por parte da Xunta de Galicia.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que está a facer o Goberno galego para mudar a situación actual da ría de
Pontevedra, que vén soportando un tratamento de augas residuais excesivo
e padecendo unha depuración deficiente?
2. En que consisten os proxectos anunciados por representantes do Goberno
sobre a ampliación da EDAR de Os Praceres (Lourizán-Pontevedra) ao
dobre ou triple da súa capacidade e sobre a ocupación do dobre de espazo
nos terreos contiguos á actual?
3. Solicitou o Goberno ao Goberno do Estado a ampliación da ocupación de
terreos de dominio público? Cando?
4. Vai desbotar o Goberno o proxecto de ampliación da actual EDAR,
excluíndoo do Plan de saneamento local da ría de Pontevedra?
5. Vai adecuar o Goberno o proxecto de mellora da dita EDAR á normativa
da UE, dentro do perímetro da actual concesión?
Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 13:57:42
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/12/2018 13:57:48
María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 13:57:54
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
En Lourizán (Pontevedra) sitúase a planta depuradora supramunicipal de Os
Praceres, que se encarga do tratamento das augas residuais urbanas da capital da
provincia, xunto coas de Marín e parte dos municipios de Poio, Sanxenxo,
Vilaboa e Ponte Caldelas. Ademais da EDAR, de Lourizán parte o actual
emisario submarino e, segundo prevé o Goberno da Xunta de Galicia, partirá
tamén un novo emisario submarino que ocupará 1300 metros cadrados do
demanio coa construción da chamada “cámara de carga e bombeo”, onde se
recollerán as augas residuais procedentes da EDAR e se enviarán ao emisario
propiamente dito. Segundo o anteproxecto do Goberno galego, trátase dun
edificio de 19x13,30 metros de planta e 7,40 metros de altura, é dicir, trátase dun
edificio que terá un importante impacto visual sobre a contorna.
Ninguén discute que os emisarios submarinos contribúen á mellora da calidade
das augas pola depuración mediante dilución. Non obstante, coa conditio sine qua
non de que estas augas estean previamente ben depuradas, o que significa que
cómpre abordar primeiro a correcta depuración dos vertidos que se pretenda
enviar ao emisario, cuestión que non está, nin de lonxe resolta.

CSV: REXISTRO-dwXAMEoq0-4
Verificación:
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Na parroquia de Lourizán (sumamente degradada), a veciñanza oponse a este
anteproxecto de novo emisario. Polo xa exposto e pola incidencia negativa do
emisario que xa existe sobre os cultivos mariños, as augas da ría e a Illa de
Tambo, sen esquecer que no entorno do emprazamento do proxecto hai un total
de 49 bancos marisqueiros, tales como os de a pé de Os Praceres, a flote de
Lourizán e de navalla e longueirón de Lourizán.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Comparte o Goberno da Xunta de Galicia que, para que os emisarios
submarinos contribúan á mellora da calidade das augas pola depuración
mediante dilución, é preciso que as augas residuais urbanas estean
previamente ben depuradas?
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2. Ten solucionado o Goberno a depuración na EDAR de Lourizán, en
Pontevedra?
3. Se a resposta anterior fose negativa, cales son entón os motivos para
proxectar un novo emisario?
4. Sabe o Goberno que a ocupación de 1300 metros cadrados do demanio
pola cámara de carga e bombeo dese novo emisario vai provocar un
tremendo impacto visual sobre a contorna?
5. Ten coñecemento o Goberno da incidencia negativa do actual emisario
sobre os cultivos mariños, as augas da ría e a Illa de Tambo? Ten en conta
o Goberno que pode ser peor co novo proxecto?
6. Vai aceptar o Goberno as alegacións da Plataforma de Lourizán ao
anteproxecto de novo emisario submarino?
7. Vai retirar o Goberno o proxecto de emisario submarino?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 13:56:29
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/12/2018 13:56:35
María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 13:56:39
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. As decisións xudiciais penais deben ser xustas,
imparciais e equitativas e xulgar con perspectiva de xénero implica identificar,
para erradicalos, os estereotipos negativos que determinan un rato desigual, os
prexuízos e as preconcepcións individuais e colectivas sobre as capacidades e os
roles das mulleres.
Nos últimos tempos, asistimos a un movemento de críticas, basicamente
negativas, a algunhas sentenzas penais por non seren ditadas con perspectiva de
xénero (o caso de “La Manada” é paradigmático). Escoitamos e lemos que as
sentenzas en xeral, e cando afectan ás mulleres en maior medida, son machistas,
androcéntricas e ditadas por persoas sen formación en perspectiva de xénero.
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Segundo as persoas expertas, varias medidas poderían resultar efectivas para
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais:
1. O uso dunha linguaxe que non considere ás mulleres meros obxectos (así o
indica o “Informe sobre a linguaxe non sexista no Parlamento Europeo”
aprobado pola decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdade de Xénero e
Diversidade, de 13 de febreiro de 2008).
2. A atención ás recomendacións da Comisión de Modernización da Linguaxe
Xurídica, no senso de que todas as resolucións xudiciais se redacten cunha
linguaxe clara, igualitaria, non sexista, respectuosa, gramatical e
sintacticamente correcta e de redacción eficaz.
3. A aplicación do Convenio de Istambul (en vigor dende 2014) e da Lei
4/2015, do Estatuto da Vítima.
4. A aplicación da Psicoloxía Forense Experimental. Porque, fronte a unha
estendida doutrina xurisprudencial que busca só a credibilidade da vítima
de violencia machista e que a súa testemuña sexa persistente, prolongada
no tempo e sen contradicións, hai outra máis, digamos nova, que entende
que a esixencia deste tipo de relatos pode que só revele unha boa memoria
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retentiva e que resultaría máis axeitado acudir á experiencia derivada da
aplicación da Psicoloxía Forense Experimental, que considera a memoria,
non un rexistro mecánico de información, senón un elemento activo,
reconstrutivo e sometido á influencia de factores que poden levar ás
testemuñas (mulleres incluídas) a cometer erros. Polo tanto, esa testemuña
é fundamental.
En Galicia, o Instituto de Medicina Legal (Imelga) é un órgano da
Administración de xustiza que ten por misión prestar asistencia técnica aos
xulgados e fiscalías en materia de medicina forense. Integrado por persoal médico
forense, técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e os seus
centros de traballo situados nesta cidade e en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra e Vigo. O Imelga emite os informes que lle son requiridos polas
autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos medicolegais e a intervención
de psicólogos no Servizo de Clínica, incluídas as Unidades de Valoración.
A psicoloxía forense experimental (unha das medidas que podería axudar a
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais)
entende que a primeira testemuña é a máis veraz porque, normalmente, se fixo
con poucas interferencias e sen datos suxeridos por outras persoas. Esa psicoloxía
forense experimental aplícase polos equipos do Imelga, polas Unidades de
Valoración en concreto e, máis en concreto, polas persoas forenses que se
encargan desa primeira intervención e, polo tanto, desa primeira testemuña. Eses
profesionais da Medicina son as persoas que farán o informe a remitir á
autoridade xudicial, documento básico para fundamentar que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres.
O anterior significa dúas cousas:

CSV: REXISTRO-CupWmbGmf-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Que, para axudar eficazmente a que as resolucións xudiciais non conteñan
estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo de emisión dese informe
debería ser o máis inmediato posible.
2. E que, consecuentemente, o número de equipos debería ser suficiente.
Pola contra, a realidade galega é que, dos sete equipos que existen, Pontevedra e
A Coruña necesitan con urxencia máis profesionais e que, aínda que o número de
asuntos na nosa comunidade non xustifica un equipo exclusivo, se existise, os
informes emitidos serían absolutamente inmediatos.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Comparte o Goberno da Xunta de Galicia que o Poder Xudicial debe
xulgar con perspectiva de xénero, identificando, para erradicalos, os
estereotipos negativos sobre as mulleres?
2. Comparte o Goberno que unha das medidas efectivas a tal fin podería ser a
aplicación da experiencia da Psicoloxía Forense Experimental?
3. Comparte o Goberno que, para axudar eficazmente a que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo
de emisión dos informes das Unidades de Valoración do Imelga debe ser o
máis inmediato posible?
4. Canto tempo están a tardar os sete equipos das Unidades de Valoración do
Imelga en emitir estes informes?
5. Comparte o Goberno que, para axudar eficazmente a que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres, o número
de equipos das Unidades de Valoración do Imelga debe ser suficiente?
6. Comparte o Goberno que os equipos das Unidades de Valoración do
Imelga de Pontevedra e de A Coruña necesitan con urxencia máis
profesionais?
7. Prevé o Goberno a creación dun equipo exclusivo en Galicia a tal fin?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 13:54:40
María Luisa Pierres López na data 26/12/2018 13:54:46
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/12/2018 13:54:50
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/12/2018 13:54:55

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138325

Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Abel Losada Álvarez,
Luís Manuel Álvarez Martínez e Concepción Burgo López, deputadas
e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.
En Pontevedra, no CEIP da Praza de Barcelos, hai un transformador eléctrico que
supostamente fora revisado hai 3 meses. Leva anos aí (dende os anos 80), os
mesmos que os pais levan pedindo que se saque (a Consellería de Educación ten
recibido da ANPA varias peticións de retirada). O transformador dá servizo ao
colexio, pero tamén ao aparcadoiro, aos comercios e ás vivendas que están na
zona, en total, 208 clientes.
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A ninguén se lle escapa que un transformador de tensión nun colexio é un perigo.
O martes pasado, cando ían ser as 2 da tarde, comezou a cheirar a queimado, polo
que os mestres decidiron sacar aos nenos á praza; 10 minutos despois, rexistrouse
un incendio nesta instalación, un curtocircuíto na rede de baixa tensión. Quedaron
sen luz a praza de Barcelos, os comercios de toda a mazá e medio colexio. Iso si,
o enxeñeiro que compareceu por Fenosa (agora UFD) dixo que non había perigo
e que o ían arranxar. “Existe vontade de ambas partes de retranquear o
transformador”, “O que sucedeu o martes foi un incidente sen gravidade e o
transformador é completamente seguro, está perfectamente controlado e cumpre
con todos os requisitos de seguridade” (non hai ningún criterio técnico ou de
seguridade que obrigue a retiralo da súa situación actual), “Tería que asumir o
custe da obra o solicitante”.
É dicir, concello ou consellería deberían pagar, segundo UDF, debendo facer
primeiro unha solicitude formal de reubicación e proposición de novo
emprazamento, sendo os técnicos os responsables de analizar a solución a
adoptar. Logo de estudar o cambio de situación e elaborar o proxecto técnico para
retiralo, será a Consellería de Industria a que dea a autorización pertinente para a
execución da obra, pois foi a consellería a que autorizou a alta deste
transformador no seu día.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Sabe o Goberno da Xunta de Galicia que pasou o día 11 de decembro,
cando no CEIP de Barcelos, en Pontevedra, se rexistrou un incendio no
transformador eléctrico situado alí?
2. Cando fora a última revisión desta instalación?
3. Pode afirmar o Goberno que o transformador é completamente seguro, está
perfectamente controlado, cumpre con todos os requisitos de seguridade e
non hai ningún criterio técnico ou de seguridade que obrigue a retiralo da
súa situación actual?
4. Que vai facer o Goberno para evitar que isto ocorra de novo?
5. Foi a Consellería de Industria a que autorizou a alta deste transformador no
seu día? Cando?
6. Debe ser a Consellería de Industria a que autorice o cambio de situación
deste transformador? Vaino facer? Cando?
7. Cantos centros escolares de Galicia teñen un transformador eléctrico no
seu recinto?
8. Ten apelado o Goberno á responsabilidade social corporativa de Fenosa
(UDF)?
9. Sabe o Goberno se UDF ten un plano de evacuación e seguridade a
disposición do centro escolar? Sabe se se aplicou o día 11 de decembro?
10. Vai demandar o Goberno a UDF a reubicación e proposición de novo
emprazamento con relación ao transformador eléctrico sito no CEIP de
Barcelos (Pontevedra)?
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Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Abel Losada Álvarez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/12/2018 13:53:26
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. A Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo
formulara no seu día, para as demandas polas cláusulas chan e resto de abusos
bancarios, a creación de novos xulgados, cos medios persoais e materiais
axeitados e necesarios. Isto significaba unha persoa titular, unha do corpo de
Letrados da Administración de xustiza, cadro de persoal completo, unha sede e
reparto propio.
Non obstante, o que se fixo polo Goberno de Mariano Rajoy foi a creación de
xulgados especializados, hai agora ano e medio, que xa naceron colapsados:
11.102 asuntos en xuño de 2016, dos que só uns 2.600 foron resoltos ata
setembro deste ano 2018, quedando Galicia por baixo da media estatal na
resolución destes asuntos (40,4 % fronte ao 43 % da media). Así, creáronse un
xulgado novo en Ourense (con todas as condicións antes ditas) e dous xulgados
bis en A Coruña e Vigo, mais nestes o Goberno galego só proveeu con 4 persoas
funcionarias (dos 8 que debe haber en cada xulgado).

CSV: REXISTRO-mr24Kc9I4-5
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Concorda o Goberno da Xunta de Galicia con que os xulgados son os
últimos instrumentos dos que dispón a cidadanía para defender os seus
dereitos?
2. Ten coñecemento o Goberno dos datos nefastos de resolución de asuntos
relativos aos abusos das entidades bancarias nestes xulgados en Vigo e A
Coruña? Que pensa o Goberno?
3. Vai dispoñer o Goberno o cadro de persoal completo para os dous
xulgados bis de A Coruña e Vigo?
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4. Coñece o Goberno cales foron os resultados en Galicia da implantación da
“solución extraxudicial” aprobada polo Goberno estatal cando era
presidente Mariano Rajoy?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
O Goberno galego continúa trasladando, tanto ao Parlamento de Galicia, como ao
conxunto da sociedade, unhas cifras de apoio público que dende logo non se
corresponden co executado polo mesmo goberno nos orzamentos dos diferentes
anos.
Como exemplo, no caso do sector da automoción a Xunta de Galicia fala sempre
de 150 millóns de euros aportados ao sector, entendemos que nos anos de
goberno do Sr. Feijóo. Unha cifra que en todo caso, nunca é explicada e
desglosada de maneira detallada e concreta, a pesar de ser solicitada polos
mecanismos parlamentarios en múltiples ocasións, e que forma parte da habitual
batería de publicidade e propaganda do Goberno galego.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. A que conceptos se refire a Xunta de Galicia cando fala de 150 millóns de
euros aportados ao sector da automoción nos últimos anos?
2. Que organismos da Xunta de Galicia teñen aportado estes fondos?
3. Que porcentaxe destes fondos foron destinados a empresa PSA-Peugeot
Citroën e cales a outras empresas auxiliares do sector?
4. Cales teñen sido os importes das axudas públicas detallados por empresa, ano,
contía e concepto da axuda?

CSV: REXISTRO-txV0aRyYT-8
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Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
O Goberno galego continúa trasladando, tanto ao Parlamento de Galicia, como ao
conxunto da sociedade, unhas cifras de apoio ás persoas consumidoras galegas
ante as posicións de dominio de mercado das compañías eléctricas, e de sancións
ás mesmas por atentar contra os dereitos dos e das consumidoras, que na opinión
do Grupo Parlamentario Socialista merecen un maior nivel de detalle.
Neste momento, en que os cambios no modelo enerxético propostos polo
Goberno de España, deberían de conducir a un modelo de mercado enerxético
máis transparente, e cunha maior sensibilidade ante os problemas económicos dos
cidadáns en relación coa enerxía; os socialistas consideramos estes datos de
control dos mercados e da competencia por parte de tódalas administracións con
competencias na materia como estratéxicos para reforzar a posición das persoas
consumidoras e usuarias.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:

CSV: REXISTRO-CU4XsOxJI-9
Verificación:
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1. Cal é o desglose das sancións e multas impostas pola Administración
autonómica ás empresas produtoras, distribuidoras e comercializadoras de enerxía
eléctrica dende 2009, por comportamentos contra o dereito das persoas
consumidoras?
2. Pode detallar o número de sancións a cada empresa?
3. A contía desas sancións a cada empresa?
4. Cales son os incumprimentos mais habituais por parte das empresas
enerxéticas fronte aos dereitos dos consumidores?
Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Miguel Tellado Filgueira, Raquel
Arias Rodríguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5ª Sanidade,
Política Social e Emprego.

O voluntariado social é un dos máis desenvolvidos na nosa sociedade, un voluntariado
moi cercano as persoas destinatarias dos proxectos: persoas con adiccións, persoas
discapacitadas, nenos e nenas, xóvenes, familias, inmigrantes e refuxiados, reclusos,
persoas sen fogar, persoas maiores,…
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado puxo en marcha o programa Acompaño, dirixido a
impulsar e propiciar a participación de persoas voluntarias que queiran implicarse na
intervención nun envellecemento activo e saudable así como a de afrontar o cambio
demográfico mediante un enfoque positivo centrado no potencial do colectivo de
persoas maiores.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulamos a
seguinte pregunta oral en Comisión:

-Que balance fai a Xunta de Galicia do programa de voluntariado Acompaño para a
promoción da autonomía persoal das persoas maiores que viven soas?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/12/2018 10:30:32
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Marta Rodriguez Arias na data 27/12/2018 10:30:59
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/12/2018 10:31:13
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2018 10:31:20
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 10:31:28
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2018 10:31:43
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2018 10:31:54
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María Soraya Salorio Porral na data 27/12/2018 10:32:12

138336

Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Miguel Tellado Filgueira, Raquel
Arias Rodríguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª,
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

A lei de Xuventude de Galicia supuxo un antes e un despois en canto as políticas
levadas a cabo para menores de 30 anos. Esta lei pivota tamén dun xeito primordial
sobre a participación da mocidade na sociedade, xa sexa dun modo individual como a
través de fórmulas asociativas e mediante grupos informais.
A Consellería de Política Social está a traballar na elaboración dunha nova normativa
en materia de xuventude para responder a moitas das necesidades e demandas que
existen na actualidade neste ámbito. A finalidade é que a normativa que resulte sexa
froito da implicación activa da cidadanía interesada e do consenso.

Queda de manifesto o traballo e o gran esforzo que o goberno galego realiza en
materia de xuventude.
A Lei de Xuventude de Galicia pon de manifesto o desenvolvemento de aspectos como
a información xuvenil, a formación da mocidade, as actividades dirixidas a este
colectivo, as instalacións xuvenís e os carnés de servizos para a xuventude.
Todos estes aspectos deberían desenvolverse no Decreto de Desenvolvemento da Lei
de Xuventude de Galicia
Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a
seguinte pregunta oral en Comisión:
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-Qué impacto vai ter nos Servizos á xuventude a próxima aprobación dunha normativa
actualizada de desenvolvemento da Lei de Xuventude de Galicia?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/12/2018 10:34:07
Marta Rodriguez Arias na data 27/12/2018 10:34:25
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/12/2018 10:34:37
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2018 10:34:44
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 10:34:52
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2018 10:35:00
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2018 10:35:11
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/12/2018 10:35:20
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María Soraya Salorio Porral na data 27/12/2018 10:35:41
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Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Miguel Tellado Filgueira, Raquel
Arias Rodríguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5ª Sanidade,
Política Social e Emprego.

O emprendemento é fundamental para consolidar a reactivación da economía e a
creación de emprego en Galicia.
O goberno galego apoia especialmente ás persoas mozas con vocación empresarial,
aos novos empresarios e aos empresarios con vocación de explorar novas liñas de
negocio, especialmente no eido rural.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política
Social puxo en marcha o proxecto “EMPRURAL” co obxecto de facilitar aos mozos e
mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais,
ofrecéndolle apoio e a compañamento profesionalizado no proceso de elaboración e
materialización dos seus proxectos.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulamos as seguintes
preguntas en Comisión:
-Que balance fai a Xunta de Galicia do programa, de inserción socio-laboral da
xuventude aproveitando as oportunidades do rural, EMPRURAL: mozos e mozas con
proxecto?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/12/2018 10:25:50
Marta Rodriguez Arias na data 27/12/2018 10:26:13
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/12/2018 10:26:36
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2018 10:27:43
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 10:28:36
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2018 10:28:46
Raquel Arias Rodríguez na data 27/12/2018 10:28:57
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/12/2018 10:29:07
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Verificación:
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María Soraya Salorio Porral na data 27/12/2018 10:29:47
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Á Mesa do Parlamento
María Julia Rodríguez Barreira, César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel
Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río
e Diego Calvo Pouso ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o
seu debate en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.

A Xunta de Galicia vén demostrando nos últimos anos un claro compromiso co noso
sistema xudicial, e mesmo nos anos en que a recesión económica reduciu de forma
moi apreciable os recursos da nosa comunidade, os orzamentos neste eido, foron
manténdose ou mesmo incrementándose cada ano.
Ese compromiso vense apreciando no impulso á modernización tecnolóxica que nos
últimos anos se está producindo na actividade cotiá dos xulgados galegos.
A implantación de novas tecnoloxías e solucións informáticas, como as que permiten
centralizar a información xudicial, a implantación da firma dixital, ou as comunicacións
telemáticas entre os operadores xudiciais, dan conta, entre outras moitas innovacions,
do avance cara a plena implantación do expediente xudicial electrónico e da importante
transformación e modernización que se está a producir no noso sistema xudicial.
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Entre eses elementos, destaca o visor do expediente xudicial, que permite o acceso á
información dos expedientes xudiciais electrónicos, proporcionando unha maior
axilidade e eficiencia, ademais de garantía de seguridade. O visor, amósase como
unha ferramenta fundamental, que evita o traslado físico da documentación, na
implantación do expediente xudicial electrónico.
En particular, no programa electoral co que o PPdeG obtivo a confianza maioritaria dos
galegos o pasado setembro de 2016 esta aposta sobre as novas tecnoloxías na xustiza
concretábase con compromisos específicos: “A posta en marcha do expediente xudicial
electrónico, regulado na Lei 18/2011 do uso das TICs na Administración de xustiza,
dixitalizando en consecuencia todo o proceso xudicial e permitindo a tramitación
completa dun procedemento por medios telemáticos” e “o proceso de centralización da
información xudicial”.
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Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes Preguntas
orais en Comisión:
- Que avances ten efectuado a Xunta de Galicia en torno á posta en marcha do
expediente xudicial electrónico e á centralización da información xudicial?
-En cantos xulgados está xa implantado o visor do expediente xudicial que permite a
consulta interna dos expedientes contidos dixitalmente desde dispositivos electrónicos?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 11:29:16
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 11:29:30
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 11:29:34
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 11:30:02
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 11:30:16
Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2018 11:30:43
Paula Prado Del Río na data 27/12/2018 11:30:58
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Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 11:31:09
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Á Mesa do Parlamento
Marían García Miguez, Paula Prado del Río, María Julia Rodríguez Barreira, César
Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar e
Diego Calvo Pouso, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta oral para o
seu debate en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.

O pasado 1 de agosto de 2017 publicábase no DOG 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.
Este texto normativo fai fincapé en que a violencia de xénero supón a representación
máis extrema da desigualdade entre mulleres e homes existente na nosa sociedade e
un grave atentado contra os dereito humanos.
Tendo en conta o anterior, considérase fundamental a formación do persoal empregado
público en materia de igualdade entre mulleres e homes e prevención e loita contra a
violencia de xénero, tanto no acceso ao emprego público como ao longo da carreira
profesional. Para conseguilo este novo modelo formativo esixe a convocatoria
continuada e permanente de accións formativas, básicas e especializadas, neste
ámbito.
Por todo o anterior, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte
pregunta oral en comisión:
-Cal é a previsión para 2019 de formación en igualdade e prevención e loita contra a
violencia de xénero da Escola Galega de Administración Pública?

CSV: REXISTRO-3HlxH6mLi-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 11:45:10
Paula Prado Del Río na data 27/12/2018 11:45:23
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 11:46:10
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 11:46:25
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 11:46:29
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 11:46:42
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 11:46:56
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Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 11:47:07
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Gonzalo Trénor López, Cristina
Romero Fernández, Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, María
Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Guadalupe Murillo
Solís, Miguel Tellado Filgueira, Marta Novoa Iglesias, Daniel Luís Varela SuanzesCarpegna e Mª Julia Rodríguez Barreira, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servicios.
O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade entre os distintos modos de
transporte e leva anos traballando neste sentido, coordinando as actuacións necesarias
para acadar esa intermodalidade nas principais cidades galegas, algo para o que ten
conseguido o financiamento comunitario.
No Grupo Parlamentario Popular, ao igual que o Goberno da Xunta de Galicia,
sabemos que os medios de transporte non deben basearse en competir, deben
complementarse entre si. Neste marco, un dos pasos que Galicia debe abordar para
garantir uns transportes públicos de calidade é a conexión sinxela entre os diferentes
modos de transporte. E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais
nas distintas cidades galegas.
Desde a Xunta estase a avanzar con determinación neste eido e xa ten iniciado as
obras da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de
Compostela e tamén as correspondentes á estación de Ourense.
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Tamén se veñen producindo avances importantes no camiño de garantir a
intermodalidade en Vigo ou en Pontevedra. No caso da cidade da Coruña os diversos
cambios de criterio do Concello obrigan a redefinir gran parte do traballo feito pola
Xunta, demorando o desenvolvendo da intermodal da cidade, tendo a Xunta que licitar
de novo a redacción dun novo proxecto construtivo para a estación intermodal, que foi
licitada a finais de novembro. Ademais, o Goberno galego tamén está avanzando na
tramitación administrativa necesaria no caso dos proxectos de intermodalidade no
transporte en Lugo e en Ferrol.
Tendo en conta que as intermodais son proxectos estratéxicos para o futuro das nosas
cidades e que o seu desenvolvemento require dun esforzo colectivo entre as distintas
administracións implicadas, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en
Comisión:

138345

-Cal é o balance e as previsións que manexa a Xunta para o desenvolvemento das
estacións intermodais nas principais cidades galegas?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:07:46
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 12:08:28
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 12:08:38
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/12/2018 12:08:55
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2018 12:09:05
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 12:09:21
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2018 12:09:33
Paula Prado Del Río na data 27/12/2018 12:09:45
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/12/2018 12:10:00
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 12:10:07
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2018 12:10:22
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 12:11:25
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 12:11:38
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María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 12:11:50
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
Carlos Gómez Salgado, Antonio Mouriño Villar, Isabel Novo Fariña, Encarna
Amigo Díaz e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª, Educación e Cultura.
A Consellería de Educación, Universidade e FP ten en marcha a Estratexia Galega de
Convivencia Escolar 2015-2020 (EDUCONVIVES), cuxo obxectivo é fornecer o
profesorado, nais, pais e equipos directivos, fundamentalmente, dunha serie de
recursos que lles permitan afondar na mellora da convivencia escolar, desde unha
óptica integral e inclusiva.
Nesta liña, búscase facilitar orientacións para actuar con rapidez e eficacia diante de
eventuais situacións problemáticas para a convivencia, así como a súa prevención a
través de formación en materia de saúde, identidade dixital, etc..
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Que valoración fai a Consellería de Educación, Universidade e FP da Estratexia Galega
de Convivencia-Educonvives 2015-2020?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 12:16:18
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2018 12:16:27
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2018 12:16:34
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Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2018 12:16:45
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 12:16:57
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 12:17:07
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María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2018 12:17:17
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Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:17:20
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
Carlos Gómez Salgado, Antonio Mouriño Villar, Isabel Novo Fariña, Encarna
Amigo Díaz e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª, Educación e Cultura.
Os diferentes procesos de acceso á función pública docente levados a cabo pola
Consellería de Educación, Universidade e FP nos últimos anos, teñen permitido o
acceso ao sistema educativo a unha importante cantidade de profesorado.
A través destes procesos selectivos, non só se ten dado a oportunidade de acceder á
función publica docente a milleiros de persoas, se non que tamén, se ten dado un paso
decidido cara á mellora do sistema educativo elevando as taxas de reposición ata o
actual 100%.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Que valoración fai o Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego
desenvolvidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 12:19:12
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2018 12:19:18
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2018 12:19:24
Carlos Gómez Salgado na data 27/12/2018 12:19:32
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Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 12:19:41
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 12:19:48
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2018 12:19:57
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Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:20:00
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, Beatriz Mato Otero, Jaime Castiñeira Broz, Diego Calvo
Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira,
Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Ao comezo da lexislatura, o Goberno galego comprometeuse a que esta sería a
lexislatura do transporte en Galicia avanzando, tanto na reordenación do mapa de liñas
de autobús, como no impulso das infraestruturas necesarias; continuando coa aposta
polo Plan de Transporte Metropolitano de Galicia; ou con novas iniciativas como o Plan
de Accesibilidade dos autobuses interurbanos ao centro da cidade da Coruña.
Esta última é unha iniciativa da Xunta que permite que os autobuses interurbanos
poidan facer paradas no centro da cidade.
O Plan de Accesibilidade iniciou a súa posta en marcha no mes de novembro de 2017
e foise implantando de modo progresivo, en distintas fases, ata verse completado a
finais de maio de 2018. Polo tanto, en maio de 2019 hai un ano que o Plan de
Accesibilidade funciona na súa totalidade.
Con este plan a Xunta busca fomentar o uso do transporte público e reforzar o papel da
cidade como centro de actividade económica, comercial e social, atendendo con el,
ademais, unha vella demanda dos veciños da comarca.
Grazas a esta iniciativa os usuarios poden baixar e subir do autobús directamente nas
paradas establecidas, sen necesidade de chegar ata a estación de autobuses, o que
supón unha importante mellora da súa mobilidade con respecto á situación anterior, na
que só podían subir e baixar do transporte público interurbano na estación, situada en
Catro Camiños.
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É por iso que os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan a seguinte
pregunta oral en Comisión:
- Cal é o balance do Plan de Accesibilidade dos autobuses interurbanos ao centro da
cidade da Coruña desde que se completou a súa posta en funcionamento, en maio de
2018?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:25:33
Beatriz Mato Otero na data 27/12/2018 12:25:55
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 12:26:08
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 12:26:18
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 12:26:29
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 12:26:50
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 12:27:04
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 12:27:32
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 12:27:42
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta
Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel
Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Ao comezo da lexislatura, o Goberno galego comprometeuse a que esta sería a
lexislatura do transporte en Galicia avanzando, tanto na reordenación do mapa de liñas
de autobús, como mediante o impulso das infraestruturas necesarias.
Nestes últimos tempos, gran parte do traballo realizado pola Consellería de
Infraestruturas e Vivenda estase a centrar, precisamente, na modernización do
transporte de viaxeiros por estrada.
A Consellería xa levou a cabo un intenso traballo de planificación co obxectivo de
garantir o servizo de transporte a todos os galegos, tras as renuncias de certas
empresas a seguir coa prestación do servizo; pero tamén, encamiñado a reforzar e
ofrecer unha mellor cobertura territorial, fundamentalmente no rural. Un traballo que
culminaba o 8 de agosto de 2017 coa posta en marcha da 1ª fase do Plan de
Transporte Público de Galicia que abrangueu, fundamentalmente, as provincias de
Ourense e de Lugo, pero tamén algunha zona concreta das provincias da Coruña e de
Pontevedra.
O 16 de febreiro de 2018, o Goberno galego anunciaba a licitación dos estudos
correspondentes a unha 2ª fase do Plan de Transporte Público de Galicia, cun
investimento de 2,7 millóns de euros, co obxectivo de que Galicia teña, a finais de
2019, un servizo de transporte moderno e acorde ás necesidades reais dos cidadáns.
Conforme ten avanzado o Goberno galego, neste traballo que xa ten en marcha
analizaranse con detalle os servizos de transporte que se están a prestar na
actualidade, realizarase un amplo traballo de campo e garantirase máxima participación
de todos os axentes implicados.
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É por iso que os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas
orais en comisión:
1.- Como están a avanzar os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de
Transporte público de Galicia?
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2.- Cal é o balance da 1ª fase do Plan de transporte público de Galicia, posta en
marcha o 8 de agosto de 2017?
3.- Que beneficios concretos supuxo esta 1ª fase para os usuarios?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:35:05
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 12:35:19
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 12:35:27
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 12:35:44
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 12:35:55
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 12:36:09
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 12:36:19
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Á Mesa do Parlamento
Martin Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Diego
Calvo Pouso, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servicios.
O 13 de setembro de 2018, o Consello da Xunta autorizou o decreto polo que se
aproba o Regulamento do Taxi, un texto normativo que vén desenvolver o contido da
Lei 4/2013, de persoas en vehículos de turismo de Galicia, coñecida como a Lei do taxi,
entrando máis ao detalle na regulación de certos aspectos que aparecen recollidos xa
na lei.
O regulamento aprobado polo Goberno galego incide na seguridade xurídica, ofrece
maiores facilidades aos profesionais do taxi e tamén incide nos dereitos dos usuarios.
En relación cos vehículos de turismo con condutor, os VTC, o decreto regula os únicos
aspectos sobre os que a Comunidade Autónoma ten competencias a este respecto: a
obriga de identificar mediante un distintivo específico os vehículos que realicen este
tipo de servizos, algo para o cal, segundo se ten dito publicamente, o Goberno galego,
xa está a tramitar unha orde específica.
Neste grupo parlamentario somos conscientes de que, nos últimos tempos, o colectivo
do taxi viu ameazada a súa competitividade polo desequilibrio que se ten producido
entre as licenzas de taxi e de VTC. Un problema que o Ministerio de Fomento debe
atallar coa definición dun marco normativo claro e estable que garanta a competencia
leal e equilibrada entre o sector do taxi e os servizos de alugueiro con condutor.
No ámbito competencial autonómico, o Regulamento que vén de aprobar o Goberno
galego, recolle medidas de apoio aos profesionais do taxi, un sector que ten unha
importancia estratéxica para a mobilidade da nosa Comunidade.
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Por todo o exposto, e de cara a coñecer en profundidade os aspectos máis destacados
do Regulamento do Taxi de Galicia, os deputados e deputadas asinantes formulamos
as seguintes preguntas orais en Comisión:
1.- Que medidas recolle o Regulamento do Taxi de Galicia de cara a potenciar este
sector estratéxico e favorecer a súa competitividade?
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2.- Que medidas prevé en canto aos dereitos dos usuarios?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 12:49:22
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 12:50:19
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 12:50:27
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 12:50:45
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 12:51:13
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 12:51:35
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 12:51:52
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 12:52:01
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Á Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado, Guadalupe Murillo Solís, Marta
Novoa Iglesias, Diego Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, María Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputadas e
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Ninguén pode negar a importancia que a ría de Pontevedra ten, desde o punto de
turístico e ambiental pero, tamén moi especialmente, no relativo á produción pesqueira
e marisqueira.
O Goberno galego desenvolve un amplo abano de medidas dirixidas a completar o
saneamento integral destes espazos e acadar un bo estado das augas, sen lugar a
dúbidas, un gran reto que redundará en beneficio do sector pesqueiro e marisqueiro da
zona.
En particular, a Xunta de Galicia ten asumido o compromiso de levar a cabo unha serie
de actuacións para mellorar o saneamento da ría de Pontevedra.
Para isto, vén convocando periodicamente reunións de seguimento do saneamento da
Ría de Pontevedra, na que participan a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade –da
que depende Augas de Galicia- e a Consellería do Mar, ademais dos Concellos de
Pontevedra, Marín e Poio e das confrarías do fondo da ría.
Na reunión celebrada o 22 de outubro o Goberno galego trasladou os últimos avances
nas actuacións previstas para o saneamento da ría. A curto prazo a Xunta aposta pola
mellora da actual estación depuradora de augas residuais e pola construción dun novo
emisario, prevéndose ao seu termo unha mellora substancial da calidade da auga
depurada da EDAR.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas
Orais en Comisión:
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-En que situación se atopan as actuacións planificadas para o saneamento da ría de
Pontevedra?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 13:00:06
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 13:00:22
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/12/2018 13:00:34
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 13:00:45
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 13:04:07
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 13:04:19
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 13:04:30
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 13:05:04
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 13:05:16
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Trénor López, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Jacobo
Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, Teresa Egerique Mosquera e Marián García Míguez, deputados
e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
O pasado 16 de outubro celebrábase en Madrid unha nova xuntanza do Consello
Nacional da Auga, un foro do que forman parte a Administración xeral do Estado, as
Comunidades Autónomas, os entes locais e os organismos de conca, ademais de
organizacións profesionais e económicas relacionadas coa auga, así como entidades
empresariais e sindicais do sector e grupos ecoloxistas.
Coñecemos que, entre os asuntos abordados nese encontro estiveron os plans de
prevención das inundacións e os plans especiais contra a seca, cuestións de máximo
interese para o Goberno galego, dado o actual contexto de cambio climático e tendo en
conta as situacións que se viviron non hai tantos meses, en particular, nos concellos
que se alimentan dos recursos hídricos procedentes dos encoros de Eiras e de
Zamáns.
Neste Grupo Parlamentario consideramos prioritario que as distintas administracións
traballen de forma conxunta para evitar posibles situación de seca que deriven en falta
de abastecemento á poboación, de competencia municipal, adoptando as medidas
preventivas oportunas para tratar de evitar no futuro estas situacións.
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Sabemos que desde o Goberno galego se está a traballar nunha serie de medidas e
ferramentas comúns para actuar ante episodios de seca, pero tamén somos
conscientes da necesidade de que todas estas actuacións deben ser consensuadas e
coordinadas entre as distintas administracións afectadas.
Neste sentido, no marco do recente Debate sobre o Estado da Autonomía, desde este
Grupo Parlamentario presentamos unha Resolución instando á Xunta a elaborar e
acordar coas entidades locais e a Administración Xeral do Estado unha estratexia para
garantir o abastecemento á poboación ante situacións de seca, prestando especial
atención a aquelas zonas que poidan presentar unha maior vulnerabilidade, como pode
ser o caso das poboacións que se abastecen dos encoros de Zamáns e Eiras.
E por isto que os deputados e deputadas asinantes formulamos a seguinte pregunta en
Comisión:
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-Que medidas está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o abastecemento de
auga á poboación ante posibles episodios de seca, en especial, naquelas zonas nas
que os sistemas de abastecementos presentan unha maior vulnerabilidade?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2018 13:11:43
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2018 13:11:54
Martín Fernández Prado na data 27/12/2018 13:12:02
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 13:12:15
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2018 13:12:32
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 13:12:52
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2018 13:13:19
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2018 13:13:43
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María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2018 13:13:53
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Á Mesa do Parlamento
Guadalupe Murillo Solís, César Manuel Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro,
Antonio Mouriño Villar, Paula Prado del Río, Alberto Pazos Couñago, María Isabel
Novo Fariña, e María Julia Rodríguez Barreira deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta para a súa
resposta Oral en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
A Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Deportes ven de presentar meses
atrás a Comisión Galega de Control da Violencia. Esta Comisión é unha iniciativa da
Xunta ante a demanda do Parlamento de Galicia e a necesidade de conquerir o ratio de
violencia cero nas competicións deportivas que teñen lugar en Galicia case que todas
as semanas.
Se ben é certo que son cada vez menos os casos denunciados, e moitas as
competicións e participantes nelas, que Galicia sexa un modelo de educación deportiva
podería ser unha realidade de acadar o óptimo funcionamento da nova Comisión.
O Comité Galego de Xustiza Deportiva, de existencia previa, ten natureza
sancionadora. A nova comisión ten un reto diferente, conquerir a través da
sensibilización de tódolos intervintes nas competicións deportivas o máis baixo nivel de
violencia no deporte.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas
Orais en Comisión:
- Cales son as competencias da Comisión Galega de Control da Violencia e as súas
prioridades?.
- Qué papel poden xogar as federacións e os clubes deportivos neste novo escenario
de prevención da violencia no eido deportivo?

CSV: REXISTRO-DjZlSbN1M-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/12/2018 14:03:37
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César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 14:03:50
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 14:03:55
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 14:04:17
Paula Prado Del Río na data 27/12/2018 14:04:49
Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2018 14:05:13
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 14:05:29
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María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 14:05:46

138362

Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero
Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A posibilidade perdida de acoller o Laboratorio Europeo de Control
Bacteriolóxico de Bivalvos supuxo un episodio de errática xestión por parte da
Xunta de Galicia, por incapacidade para xestionar o que tería sido unha
oportunidade de referenciar aínda máis a potencialidade galega sobre a
investigación e a súa posición predominante sobre bivalvos e produción
marisqueira.
Non entanto, a Xunta de Galicia amosou unha nefasta xestión do procedemento,
anunciando unha candidatura que nunca se produciu realmente, e pretendendo
realizar en base a estes anuncios unha campaña de autobombo publicitario que
resultou estar baseada en falsidades, incongruencias e a real inexistencia deste
procedemento.
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Nas diversas ocasións que no Parlamento de Galicia ten sido tratada esta cuestión,
non a petición do Grupo Popular ou da Xunta de Galicia senón por obriga, as
respostas e explicacións ofrecidas teñen sido diversas, confusas e practicamente
aleatorias. De inicio non ten existido recoñecemento de erros, imprecisións ou
equívocos no proceso, e so nas últimas explicacións e posicións defendidas polo
Goberno da Xunta de Galicia ou polo Grupo Popular ten ofrecido, de maneira
tanxencial, algunha argumentación que recoñece que non se fixo o procedemento
debidamente, caendo en incongruencias e inconsistencias.
Nos últimos casos, a Xunta de Galicia anunciou estar traballando en conquerir
que se revertera a situación resolta no seo da UE, que contou co voto a favor dos
representantes do anterior Goberno Central e que estaba en contra do anunciado
pola Xunta de Galicia. A pesares deste anuncio, o responsable do Comité
Europeo que resolveu e debateu sobre esta cuestión vén de anunciar que non
existen esas intencións e non se está a realizar ningún procedemento formalmente
nesa liña. Unha nova incongruencia e unha nova fuxida cara adiante que non
parece minimamente seria.
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Debido ás últimas informacións proporcionadas dende a Unión Europea, e con fin
de resolver cales foron os procesos realizados e poder saber por que a Xunta de
Galicia, co presidente da Xunta de Galicia á cabeza, anunciaron e promulgaron
un procedemento e unha candidatura que nunca existiu, semella necesario
clarificar con realidade o ocorrido e resolver a situación para que non se volva a
dar e poder estar en condicións de aspirar a novas oportunidades futuras sen que a
imaxe de Galicia se vexa danada pola súa ineficiencia, como ten pasado coa
xestión deste caso preciso.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que o presidente da Xunta de Galicia anunciou unha candidatura ao
laboratorio europeo de control bacteriolóxico de bivalvos cando xa tiña
pasado unha votación no seo da UE que negaba esa posibilidade?
2. Quen foi a persoa dentro da Xunta de Galicia que foi responsable do
procedemento realizado con respecto a esta candidatura?
3. Que xestións formais realizou a Xunta de Galicia co Goberno de España e
a Comisión Europea para pretender acoller este Laboratorio Europeo?
4. Que factores explican a non consecución deste laboratorio segundo a
perspectiva da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.:Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:05:54
María Dolores Toja Suárez na data 27/12/2018 14:06:00
Patricia Otero Rodríguez na data 27/12/2018 14:06:06
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
A finais de 2014 (como en abril de 2011 e en outubro de 2013), a Comisión
Europea anunciaba que denunciaría a España (e a Galicia) ante o Tribunal de
Xustiza da UE por non existir garantía do bo tratamento das augas residuais
urbanas en diversas zonas de Galicia, pola falla dun un sistema axeitado de
tratamento e porque existe risco para a saúde pública. Mesmo a Comisión
Europea solicitaba a imposición dunha sanción económica a España pola falta de
tratamento de residuos líquidos en 17 cidades, entre elas, Santiago, Vigo e
Ribeira. Por desgraza, estamos xa á espera de que a dita sanción se faga efectiva.
A Estación Depuradora de Augas Residuais de Dena (Meaño) atópase saturada no
seu funcionamento. A pesares de ser anunciada inicialmente para dar servizo a
unha poboación de algo máis de 30.000 habitantes, o seu funcionamento actual
atende a unha poboación de algo menos de 20.000 pero dá problemas
constantemente por unha cuestión de cantidade. Un dos problemas que contribúe
a isto é a non separación de augas residuais e pluviais, o que ocasiona obturacións
e colapsos dos mecanismos da EDAR. Os informes de Augas de Galicia así o
indican e alertan constantemente do estado límite da depuradora.
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A estación depuradora, ademais, atópase próxima a unha zona considerada de
especial conservación (ZEC), como é a ensenada de Os Pasales.
Non entanto, o concello limítrofe de Sanxenxo continúa na súa insistencia de
conectar a esta depuradora o Polígono industrial de Nantes, o que provocaría o
imposible funcionamento da EDAR de Dena. Dende a Xunta de Galicia non se
rexeita esta intención, e véñense infraestimando os informes de Augas de Galicia,
mantendo a incerteza sobre a conexión de dito polígono á EDAR, o que causaría
un problema medioambiental grave, por non poder ser tratadas axeitadamente as
augas que chegaran á estación, coas consecuencias que tería xa de inicio sobre Os
Pasales e, ademais, sobre o estado global do entorno afectando aos propios
Concellos de Meaño e Sanxenxo.
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Este gran problema aínda se pode incrementar máis se as noticias son certas. O
alcalde de Sanxenxo, o popular Telmo Martín, anunciou que o polígono de
Nantes comezará a ter actividade industrial no mes de outubro, chegando a
afirmar que está resolta a cuestión da conexión coa EDAR de Dena posto que
Augas de Galicia ten autorizado a dita conexión. Resulta sorprendente que o
alcalde dun concello poida anunciar decisións que corresponderían ao Goberno
galego e que involucran a outros concellos (o de Meaño, neste caso), como a
suposta resolución da conexión do polígono coa EDAR.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Avala a Xunta de Galicia a conexión do polígono de Nantes, en Sanxenxo,
coa EDAR de Dena?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia realizar obras de mellora e ampliación da
EDAR de Dena para que puidera funcionar correctamente a conexión co
polígono de Nantes?
3. Considera a Xunta de Galicia que a EDAR de Nantes está suficiente
capacitada neste momento para acoller a conexión co polígono de Nantes?
4. Ten mudado de criterio o organismo Augas de Galicia sobre a conveniencia
da conexión do polígono de Nantes coa EDAR de Dena? No caso de ter
mudado, por que?
5. Considera a Xunta de Galicia que o funcionamento actual da EDAR de Dena
é satisfactorio? No caso de non selo, que medidas ten previsto tomar?
6. Recibiu a Xunta de Galicia algunha petición formal para estudar ou executar a
conexión do polígono de Nantes coa EDAR de Dena? Cando?
7. Está a Xunta de Galicia tendo en conta a existencia dunha ZEC no entorno da
depuradora de Dena e as consecuencias que pode ter para a zona que
continúen ou se agraven os problemas coa EDAR?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
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Asdo.:

Julio Torrado Quintela
Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:06:28
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/12/2018 14:06:35
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2018 14:06:39
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María Luisa Pierres López na data 27/12/2018 14:06:44
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco Rodríguez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Nos recentes días foi coñecida a situación alertada polo centro hospitalario
privado Povisa, co que a Xunta de Galicia mantén un convenio que delega no
centro a atención sanitaria de case 140.000 pacientes do sistema sanitario, a
cambio de aproximadamente 75 millóns de euros ao ano. A empresa denuncia a
situación que, ao seu xuízo, se provoca a partir do último convenio asinado en
2014, e que segundo a interpretación da empresa resulta lesivo para os intereses
do centro e non compensatorio en termos económicos.
Dende a empresa sanitaria reclámanse agora máis de 40 millóns de euros ao
Sergas, baixo ameaza de deixar de atender aos pacientes que teñen a Povisa como
centro de referencia. A actividade concertada con este centro resulta fundamental
para o propio sistema, que non ten método para reasignar a este volume de
cidadáns na propia rede hospitalaria pública.
Foi coñecido tamén que o propio Goberno galego coñecía a situación que Povisa
reclamaba, aínda que a situación terminou por chegar ao punto actual sen que
pareza que se conseguirá ningún avance por parte do Goberno autonómico.
O actual escenario é tamén de extrema incerteza para os máis de 1 400
traballadores e traballadoras da entidade, que ven perigar a súa situación laboral
dado que, se o concerto co Sergas terminará por ser rescindido, o volume de
traballo do centro veríase tremendamente afectado.
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que accións e decisións está a valorar a Xunta de Galicia para resolver a
situación de incerteza formulada pola empresa privada Povisa?
2. Ten a Xunta de Galicia unha planificación alternativa no caso de que
Povisa renunciase á atención sanitaria dos e das pacientes que ten
asignados?
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3. Existe no convenio actualmente en vigor con Povisa a posibilidade de que
o centro renuncie a ofrecer a atención sanitaria pola que está a ser
remunerada segundo o convenio?
4. Considera a Xunta de Galicia que o convenio asinado en 2014 con Povisa
resulta lesivo ou inxusto para algunha das partes?
5. Cando foi informado o Goberno galego das intencións de Povisa que foron
feitas públicas nos recentes días? Que accións e decisións se tomaron e
levaron a cabo ao respecto?
6. Que valoración fai a Xunta de Galicia da calidade da atención sanitaria
recibida polos pacientes do sistema sanitario de Galicia que teñen en
Povisa o seu centro de referencia?
7. Cal é o volume exacto de pacientes que o centro Povisa ten asignados
actualmente por parte do Sistema público de saúde de Galicia?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Abel Losada Álvarez
Noela Blanco Rodríguez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:07:04
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/12/2018 14:07:10
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:07:15
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
O Barómetro Sanitario é unha enquisa de valoración do sistema sanitario público
en toda España, con valoracións conxuntas e tamén desagregadas por
comunidades autónomas. A súa publicación é anual, avaliando o ano anterior, e
está dispoñible de maneira aberta a través das publicacións do CIS.
A última publicación deste barómetro avalía o ano 2017, e apunta a algunhas
tendencias preocupantes que deixan en evidencia a situación real da sanidade
galega. A valoración das persoas usuarias sobre a sanidade galega a sitúa como a
terceira peor de todas as comunidades autónomas de toda España, perdendo
posicións progresivamente nos últimos anos, coincidindo cos gobernos de Núñez
Feijoo. En relación a isto, máis dun 75 % dos usuarios/as apuntan á necesidade de
cambios, en distintos grados, no sistema sanitario.
Apunta tamén o barómetro sanitario, entre outras cousas, que aumenta con
respecto ao ano pasado a preferencia libre dos usuarios a utilizar a sanidade
privada en relación coa pública. En torno a un aumento do 5 %, tanto na atención
primaria como en atención hospitalaria, de persoas que preferirían acudir a un
centro privado que a un público na evolución 2016 a 2017.
A pesares deste, e outros datos preocupantes, non existe ningunha valoración por
parte do Goberno da Xunta de Galicia que asuma algunha problemática asociada
ou algunha ineficiencia na xestión, que si sinalan as persoas usuarias.

CSV: REXISTRO-kxX07HwuO-8
Verificación:
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia satisfactoria a avaliación da cidadanía galega
como a terceira peor sanidade de toda España entre as comunidades
autónomas?
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2. Asume a Xunta de Galicia a existencia dalgún problema na eficiencia do
sistema sanitario público galego no que ten que ver coas avaliacións da
cidadanía galega sinalada no barómetro sanitario do CIS?
3. Como valora a Xunta de Galicia que aumente a preferencia libre dos
usuarios polo uso da sanidade privada fronte á pública segundo indica o
barómetro sanitario do CIS?
4. Acepta o Goberno galego o barómetro sanitario do CIS como unha
ferramenta fiable e válida de avaliación do sistema sanitario?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:07:32
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:07:38
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Dende a entrada en vigor da reforma da Lei de saúde a inicios de 2018 os
hospitais comarcais teñen estado no foco dos problemas de asistencia hospitalaria
no Sistema galego de saúde, pois en numerosas ocasións se teñen dado escenarios
de perda temporal de servizos pola ausencia de persoal ou problemas de recursos
materiais. Así, constátase a realidade da súa perda de capacidade asistencial e a
súa nula posibilidade de influír na toma de decisións, como foi alertado coa
tramitación da devandita reforma da lei.

CSV: REXISTRO-nkOLwsus2-5
Verificación:
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O caso do Hospital do Salnés resulta paradigmático. Un centro que viu nos
últimos meses recortadas as súas prestacións ben por unha cuestión de recursos
humanos, como no caso do servizo de medicina interna que antes do verán perdeu
á metade dos seus integrantes, ou de recursos materiais, como a obrigada
derivación de pacientes a Pontevedra ao avariarse o TAC do Hospital no mes de
outubro e demorarse unha semana a atención para resolver o problema.
Nos últimos días de outubro e inicio de novembro, o Hospital do Salnés sufriu un
novo problema serio ao ter que permanecer varios pacientes en cabinas de
urxencias sen poder ingresar por non haber camas dispoñibles. Esta situación
dáse ao estar a terceira planta do Hospital do Salnés pechada dende o mes de
xuño, sen estar nin sequera dotado de persoal suficiente para poder atender a esa
planta. A limitación de camas obrigou non so a estas citadas esperas en urxencias,
senón a manter na segunda planta, destinada a outros fins, a ata 5 pacientes de
obrigado illamento, o que limitou máis aínda a capacidade do hospital ao ter que
dedicar habitacións dobres á atención individual debido á situación de illamento.
A situación de auténtica precariedade que viven os profesionais, sumada á
previsión da chegada do inverno que aumenta a entrada no hospital de persoas
afectadas polos previsibles episodios de gripe, provoca un enorme escenario de
incerteza para profesionais e pacientes, que observan como a calidade de atención
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do hospital descende polo desleixo e abandono por parte da Consellería de
Sanidade.
Por todo o exposto, o deputado e deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno de Galicia da situación acaecida no Hospital
do Salnés con enfermos agardando en urxencias por un ingreso e pacientes
en illamento na segunda planta mentres a terceira permanecía pechada?
2. Ten previsto o Goberno de Galicia incrementar o persoal da plantilla do
Hospital do Salnés proximamente? En que volume, servizos e prazo de
tempo?
3. Cree o Goberno de Galicia que a capacidade asistencial dos hospitais
comarcais aumentou ou diminuíu dende a entrada en vigor da reforma da
Lei de saúde? E en concreto do Hospital do Salnés?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: REXISTRO-nkOLwsus2-5
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:07:58
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:08:04
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A investigación no campo biosanitario é un eido de traballo onde os
investigadores e investigadoras de Galicia amosan, de maneira constante, a súa
gran formación e dedicación, achegándose a niveis de excelencia recoñecidos
internacionalmente. Non entanto, non existe unha aposta por parte do goberno
galego notoria e convencida que promova e fortaleza a investigación como sector
de investimento, que contribúa tanto a mellorar a calidade de vida e os procesos
de diagnose e tratamento de distintas enfermidades, como a contribuír a un
cambio de modelo produtivo para o país.
O gasto en investigación en España está, aproximadamente, nun 1,2 % do PIB.
Menor porcentaxe que hai unha década. O investimento en ciencia diminuíu,
nesta década, en torno a un 9 %, mentres que a maioría de países europeos teñen
aumentado en volumes altos este nivel de investimento (Reino Unido ou Alemaña
por riba do 30 %).

CSV: REXISTRO-wCWYPH8Uj-7
Verificación:
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Sendo España un mal exemplo na súa aposta pola ciencia nos últimos anos,
coincidentes co Goberno presidido por Mariano Rajoy, en Galicia sobran tamén
datos que evidencian un nivel semellante ou menor. Como último dato, os
orzamentos autonómicos para 2019 prevén un descenso de máis de 5 % no
investimento na partida 561C de investigación sanitaria, que para o ano 2019
prevé 2.480.000 € mentres que para o ano 2018 os mesmos orzamentos
apuntaban 2.618.000 €.
A situación de precariedade dos e das investigadoras tanto na súa relación coas
universidades, que manexan orzamentos moi axustados para investigación, como
noutros centros públicos, contribúe a un lento crecemento e desenvolvemento das
liñas de traballo existentes, ademais de supoñer un lastre a efectos sociais polo
elevado esforzo laboral e persoal que supón sen recibir ningunha mínima
estabilidade nin capacidade de previsión.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que o Goberno de Galicia diminuíu a partida orzamentaria para
investigación sanitaria nos orzamentos 2019?
2. Como valora o Goberno de Galicia a situación da investigación sanitaria en
Galicia?
3. Que medidas ten previsto tomar o goberno de Galicia para mellorar as
posibilidades da investigación sanitaria en Galicia?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:13:47
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:13:53
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero
Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A existencia de erros da interpretación normativa sobre a determinación da
existencia de mal tempo para faenar na extracción do percebe motivou á Xunta de
Galicia a advertir e impoñer sancións a percebeiros que, ante determinadas
circunstancias, estimaban a existencia deste mal tempo para non poder saír a
faenar a flote.
Esta decisión ten unha gran relevancia, pois ao existir ese mal tempo, as e os
percebeiros poden saír a faenar a pé no caso de que así o permita o Plan de
explotación da confraría. Non entanto esta situación foi sancionada pola Xunta de
Galicia, dende o ano 2017, e utilizada como ferramenta de presión sobre as e os
traballadores do mar, nomeadamente as e os percebeiros.
Esta conflitividade iniciada e alimentada pola Xunta de Galicia, particularmente
pola Consellería do Mar, vén de recibir unha corrección xudicial. O Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo vén de emitir unha sentencia que dá a razón
a un traballador que recorreu a sanción que a Xunta lle impuxo por este motivo
citado. A resolución xudicial (que xa é firme) indica que a consideración do mal
tempo recaía no traballador, e que a Xunta non pode sancionar polo motivo que o
fixo (non ter permiso para faenar a pé) porque a consideración da situación así o
permitía.

CSV: REXISTRO-KoZz9249F-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Esta situación foi formulada no Parlamento de Galicia en diversas ocasións polo
Grupo Parlamentario Socialista, advertindo de que se resolvería no sentido que
así foi agora, e solicitando da Consellería do Mar que apuntase a unha solución
mediada e de acordo sobre as consideracións normativas, pero que non podían
invadir as competencias que non tiñan.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que a sentencia é suficiente para reconsiderar
a súa postura sobre as sancións emitidas a traballadores da extracción do
percebe?
2. Cre a Xunta de Galicia que pode entenderse como aceptable manter
durante un ano a traballadoras e traballadores baixo presión e sancións
inxustas emitidas pola propia Xunta de Galicia?
3. Ten a intención a Xunta de Galicia de modificar a súa consideración sobre
os conflitos aparecidos en determinadas confrarías e de defender o dereito
dos/as traballadores/as na extracción do percebe a faenar?
4. Considera a Xunta de Galicia necesario reformular os baremos e criterios
para a determinación da consideración do mal tempo? En que sentido?
5. Debe a Xunta de Galicia pagar costas por perder o citado xuízo? A canto
ascenden?
6. Cantas sancións foron emitidas pola Xunta de Galicia no mesmo sentido?
Cantas delas foron recorridas ante a xustiza? Que previsión ten a Xunta de
Galicia sobre o resultado dos xuízos?

CSV: REXISTRO-KoZz9249F-0
Verificación:
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Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:08:53
María Dolores Toja Suárez na data 27/12/2018 14:09:00
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CSV: REXISTRO-KoZz9249F-0
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Patricia Otero Rodríguez na data 27/12/2018 14:09:07
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández Leiceaga e Noela Blanco
Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O Partido Popular vén de retorcer a Comisión de Investigación para determinar as
consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (20092018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de
medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen
atención no PAC de A Estrada creada no Parlamento de Galicia grazas a un
acordo dos grupos da oposición, para terminar por impoñer o plan de traballo de
maneira unilateral negándose a todo diálogo e vetando a presencia de
determinados comparecentes e a obtención de moita documentación.
Dentro destas circunstancias, a comparecencia de persoas que o PP citou para
formular foron defendidas como “de moito interese” e que formulaban “opinións
expertas” que trasladaban “a visión que non se quere coñecer”. Dende o Grupo
Parlamentario Popular valorouse como “moi representativas” da situación da
sanidade ás persoas comparecentes, validando de antemán a súa posición.

CSV: REXISTRO-kHWQyUexa-9
Verificación:
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Nunha sesión celebrada o 28 de novembro, unha persoa comparecente a petición
do PP formulou na súa intervención que “é un problema que se están dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses por diante, e estamos gastando medio millón de euros por gañar o
equivalente a un ano de vida axustado por calidade, e este medio millón de euros
produciría moitísima máis saúde utilizado noutros programas.”
Dada a validación previa dos poñentes que se fixo dende o Grupo Popular, que
foi unha comparecente a petición do Grupo Popular e que na intervención
posterior do Partido Popular na citada Comisión non existiu ningunha valoración
oposta, matiz, apreciación ou contrariedade a estas afirmacións, nin que existiran
declaracións públicas tanto do propio Grupo Popular como da propia Xunta de
Galicia, pode considerarse a confirmación da súa aceptación.
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que está sendo ineficiente o gasto en
tratamentos oncolóxicos que se ofrece a través do Sistema público de
saúde?
2. Como valora a Xunta de Galicia que o partido que sustenta ao goberno
asuma como válidas estas afirmacións?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia expoñer publicamente algunha opinión ou
posición contraria a estas afirmacións para desvincularse delas?
4. Cre a Xunta de Galicia que é minimamente decente asumir como válidas
afirmacións coma estas?
5. Comparte a Xunta de Galicia a afirmación feita pola poñente da citada
Comisión que compareceu a petición do Grupo Popular?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Xoaquín Fernández Leiceaga
Noela Blanco Rodríguez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:09:24
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/12/2018 14:09:29
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:09:34
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu a decisión de
concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e
poboacións máis poboadas e grandes das comarcas galegas. Esta decisión tivo
que ver coa necesidade de resolver o problema derivado das vacacións dos e das
profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de
profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Nalgúns centros, a ausencia
do e da profesional de pediatría cóbrese con médicos de medicina familiar con
algunha experiencia previa en atención pediátrica, ou con algunha formación en
puericultura, e nunha gran parte deles non ten ningunha cobertura.
Con motivo desa decisión da agrupación do servizo en torno a determinados
centros de saúde, e ao fío dunha interpelación e moción presentada polo Grupo
Socialista no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia non confirmou nin
desmentiu que a agrupación de profesionais fose unha decisión con previsión de
estabilidade, o que acentuou a preocupación de pais e nais que non tiñan certeza
sobre a continuidade do servizo de pediatría en primaria, atendido nos seus
centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.
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Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de
profesionais de pediatría, como a nula vontade do Goberno galego para reclamar
do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de prazas de MIR
previa, a deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos
profesionais que buscan precisamente o contrario, ou a ausencia de políticas de
contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de
profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure
incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares.
O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de
calidade do servizo, que na actualidade mantén a ausencia de pediatras en moitos
puntos da xeografía, mantendo a decisión da agrupación de pediatras en torno a
centros de saúde que funcionan, no respecto a este servizo, como puntos de
referencia comarcais.
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É preciso, non entanto, considerar o servizo de pediatría coa atención suficiente
para facer un plantexamento común que resolva o problema actual na medida do
posible, e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da
pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado e valorado pola
cidadanía.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que a actual situación do servizo de pediatría no
Sistema galego de saúde é satisfactoria para a cidadanía?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar decisións na vía da contratación e
estabilización de profesionais de pediatría no Sistema galego de saúde?
3. Prevé a Xunta de Galicia a contratación de novos/as especialistas en pediatría
para o Sergas?
4. Comprométese a Xunta de Galicia a acordar co Goberno de España a
axilización do proceso de acreditación de prazas para formación especializada en
pediatría en Galicia?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

CSV: REXISTRO-WQZvnlrbe-6
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:09:54
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:09:59
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A Consellería de Sanidade retomou neste 2018 a necesidade de implantar a
carreira profesional para o persoal do Sistema sanitario galego, despois de ter
paralizado en 2010 esta demanda durante anos ao igual que os acordos xerais cos
traballadores aos que chegaron os seus representantes co goberno da Xunta de
Galicia no ano 2008, presidido por Emilio Pérez Touriño.
Non entanto, esta aplicación da carreira profesional ten aínda diversas eivas que
non son superadas polos acordos chegados. Entre eles, no que afecta ao persoal
funcionario sanitario pertencentes á escala de Saúde Pública e Administración
Sanitaria, cabe mencionar que este colectivo non foi incluído no acordo para o
desenvolvemento da súa carreira profesional.
Os e as profesionais deste ámbito teñen reivindicado a súa incorporación a este
proceso, e diversas melloras respectivas ao seu campo de traballo, máis non son
atendidas pola Consellería de Sanidade.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a Xunta de Galicia non incorpora aos citados conxuntos de
profesionais ao acordo de desenvolvemento da carreira profesional?
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2. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar a súa posición sobre a
incorporación destes conxuntos de profesionais a este acordo?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:10:15
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:10:22
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco Rodríguez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A Atención Primaria é un elemento central no bo funcionamento dun sistema
sanitario, pola súa capacidade resolutiva e pola repercusión que sobre todo o
sistema ten o que ocorre nos centros de atención primaria. A optimización do seu
rendemento produce maior liberación de traballo dos centros hospitalarios. Por un
lado pola resolución de problemas en primeira instancia que, de non ser
afrontados, agrávanse ata provocar ingresos e tratamentos máis complexos.
Tamén un bo funcionamento da atención primaria xera menores frecuentacións
dos e das pacientes ás urxencias hospitalarias, sensibles á acumulación de casos.
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De maneira reiterada colectivos profesionais, sindicatos, persoas usuarias e
persoal do Sergas vén denunciando durante os últimos tempos a perda progresiva
de recursos materiais e humanos que dificultan, cada vez máis, a posibilidade de
ofrecer un servicio de calidade á cidadanía. A política de recursos humanos da
Consellería de Sanidade está desequilibrando a capacidade asistencial dos
centros, non substituíndo os e as profesionais e agrupando servicios e atención
nos centros de atención primaria das cabeceiras de comarca, co obxectivo de
recortar o gasto a pesares das consecuencias na calidade de asistencia. Esta
apenas nula cobertura de médicos/as de familia e pediatras vén provocando
incerteza e inquedanza na poboación, que comproba como está perdendo servizos
de maneira progresiva. Só na comparativa dos orzamentos presentados pola
propia Xunta de Galicia recóllese que o número de profesionais en Atención
Primaria previsto para 2018 era de 8419, mentres que para 2019 reducíase en 58
efectivos ata quedar en 8361.
No que corresponde aos recursos materiais, a capacidade de atención primaria
vén estando recortada tamén polas minguantes partidas destinadas a atención
primaria, en favor doutros investimentos inconcretos e ás veces non de todo
xustificados noutros eidos da consellería.
No Plan funcional, mentres se recortan materiais e persoal os e as profesionais
vén acumuladas as súas tarefas administrativas e de coordinación, pero non
aumentan as súas oportunidades de aplicación profesional nun posible aumento
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do catálogo de probas diagnósticas que poden determinar, ou co intento de limitar
a prescrición da enfermería que mantiveron os gobernos do PP dificultando o
funcionamento cotiá e real dos servizos.
Por varios destes motivos sinalados e por outras cuestións específicas, vénse de
coñecer a renuncia conxunta á xefatura de servizo de numerosos profesionais da
área sanitaria de Vigo, que denuncian así a inacción e oídos xordos da consellería
ante as súas demandas. Esta dimisión en bloque pon en entredito de maneira
definitiva a capacidade da consellería de resolver os problemas xurdidos cos
profesionais, como xa ocorrera co intento de aplicación da figura do pediatra de
área.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Acepta a Xunta de Galicia que a dimisión en bloque de numerosos/as
xefes/as de servizo de atención primaria supón un punto de necesaria
inflexión da súa política sanitaria?
2. Considera a Xunta de Galicia que os motivos que levan á dimisión a
numerosos/as xefes/as de servizo de atención primaria son xustificados?
3. Que accións ou propostas ten desenvolvido a Consellería de Sanidade
dende que foi coñecedora da intención de dimitir por parte dos e das xefes
e xefas de servizo de atención primaria que o fixeron?
4. Que valoración fai a Consellería de Sanidade da situación xurdida na área
sanitaria de Vigo en torno á atención primaria?
5. Que ten previsto facer a Xunta de Galicia ante a dimisión en bloque de
numerosos/as xefes/as de servizo do área sanitaria de Vigo?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Abel Losada Álvarez
Noela Blanco Rodríguez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 14:10:36
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/12/2018 14:10:43
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 14:10:47
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández Leiceaga e Noela Blanco
Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario
supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema
non focalizado na atención hospitalaria e que permita estender e descentralizar o
contacto das persoas coa sanidade, de forma que se achegue máis ao territorio e,
por tanto, estea máis próxima.
Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de
funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias
dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a
optimización de tempos e de diminución de listas de espera.
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O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos
problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de
Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias condicións
demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola dispersión da
poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de comunicación na Galicia
rural. O fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha necesidade
maior e case imperativa para poder achegar os servicios sanitarios á poboación,
tanto en termos de infraestruturas como de persoal.
Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de saúde
soamente ten contratado de maneira estable a menos dun 15 por cento dos
titulados MIR, o que supón un dato preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a
todas luces insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha
dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os
problemas demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a
posibilidade de non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e das
cidadáns.
Recentemente os/as profesionais sanitarios están alertando de maneira
enerxicamente sobre os problemas da atención primaria en Galicia, o que resulta
na folga que están mantendo os PAC, as folgas convocadas de médicos/as nos
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últimos meses do ano 2018 ou a dimisión en bloque de case todos os/as xefes de
servizo de atención primaria en Vigo.
O caso de Vedra é paradigmático da situación que se vive na atención primaria en
Galicia. O centro de saúde ten tres facultativos para atender á poboación, mais
existen numerosas ocasións (baixas, vacacións…) en que non están os tres
operativos no centro. Os dous restantes (nalgún caso pode ocorrer que un so)
deben facerse cargo de toda a poboación que acude ao centro, o que eleva o
número de pacientes a atender e dificulta a calidade asistencial enormemente.
Dende o Concello de Vedra existiron xa diversas accións orientadas a mellorar a
calidade asistencial, entre elas as preguntas no Pleno e esixencias ao alcalde de
que mediara para resolver esta cuestión coas xestións que fosen necesarias ante a
Xunta de Galicia, responsable do servizo.
A pesares destas demandas, que están apoiadas por numerosos veciños e veciñas
que demandan a substitución dos profesionais do centro de saúde para poder
garantir a mellor calidade asistencial posible, non existiu apenas ningunha
mellora estrutural por parte da Xunta de Galicia, limitándose a solucións moi
puntuais que non resolven o problema xeral.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto a Xunta de Galicia afrontar as baixas e vacacións dos
facultativos no Centro de Saúde de Vedra coas substitucións necesarias
para garantir a presencia de tres médicos/as e manter o nivel da calidade
asistencial?
2. Realizouse dende o Goberno local de Vedra algunha xestión ante a
Consellería de Sanidade para resolver o problema no sentido de demandar
as substitucións necesarias de profesionais no centro de saúde? Cando?
Que resultado deron esas xestións?
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Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Xoaquín Fernández Leiceaga
Noela Blanco Rodríguez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 16:39:02
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/12/2018 16:39:08
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:39:13
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión , relativa á expulsión do Centro Galego de Ospaña.

O Centro Galego de Buenos Aires é un centro emblemático, pero que está
atravesando unha situación crítica, ante a que é urxente actuar, porque a perda do Centro
Galego sería o inicio do desmantelamento do patrimonio galego na emigración.
Está en xogo un hospital, que se atopa en fase de desmantelamento, e está en
xogo un legado cultural, editorial, histórico e simbólico fundamental. Alí está a
habitación Museo onde morreu Castelao, unha biblioteca con 20 mil exemplares, unha
colección de pintura con obras de Castelao, Maside ou Colmeiro, e o legado dunha
editorial: Edicións Galicia.
É certo que o centro leva arrastrando problemas desde 2002, pero agora está
nunha situación CRÍTICA, que ten responsabilidades plurais. Entre elas as da Xunta de
Galiza que decidiu disolver a Fundación Galiza Saúde e posteriormente participou nun
CSV: REXISTRO-6048TTHwC-5
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proceso escuro polo que expulsan de OSPAÑA ao Centro Galego, causándolle un
prexuízo a este entidade.
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Coa finalidade de aclarar como foi este proceso, formulamos a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

“Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a expulsión do Centro Galego de
Ospaña?
Cal foi a posición de voto do/a representante da Xunta de Galiza en Ospaña?
Avalou o/a representante da Xunta de Galiza en Ospaña a modificación
estatutaria que que modificou as porcentaxes necesarias para adopción de acordos?
Interviu a Xunta de Galiza dalgún xeito para favorecer a expulsión do Centro
Galego de Ospaña?
Que supervisión leva a xunta de Galiza sobre o funcionamento de Ospaña?
Ten a Xunta de Galiza información sobre a situación económica de Ospaña?
En caso afirmativo, cales son os beneficios deste entidade?
Considera a Xunta de Galiza que debería restituírse ao Centro Galego como
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entidade integrada en Ospaña?”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 17:01:33

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 17:01:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 17:01:43

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 17:01:45

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 17:01:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 17:01:49
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión, sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega

O Observatorio da Lingua Galega foi creado no ano 2008. Entre os seus
obxectivos fundacionais están, como aparece recollido no seu portal web:


Obter un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na
sociedade.



Lograr información cuantitativa e cualitativa acerca da presenza do galego nos
distintos ámbitos mencionados.



Permitir establecer comparacións dos usos lingüísticos en diferentes ámbitos da
sociedade.



Posibilitar o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua

CSV: REXISTRO-h7M5EjeZO-7
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galega ou de calquera outro plan de dinamización específico dos sectores que nel
se recollen.


Servir de punto de partida da observación e a avaliación do uso social do galego.



Facilitar, mediante sucesivas observacións no tempo, a medición e a valoración
do impacto das actuacións en materia de lingua.
1
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza



Dispoñer, por primeira vez, dunha información profunda e rigorosa da realidade
lingüística de Galicia.



Poder orientar e focalizar as medidas a prol da lingua nos ámbitos en que sexa
máis necesario e se constate unha maior demanda.



Dar a coñecer, a través da súa web e o seu boletín, a diversidade lingüística
mundial mediante a publicación diaria de noticias relacionadas co galego e o
resto de linguas de España e do mundo.
Após unha década da súa creación, os datos publicados continúan a se

corresponder co ano 2008, a avaliación da presenza da lingua galega e uso social da
mesma en diversos ámbitos non foi actualizada nin se impulsaron novos ámbitos de
estudo.
Así as cousas, a Xunta de Galiza -a través da Secretaría Xeral de Política
Lingüística-, foi adxudicando o correspondente contrato para que unha empresa asumise
as tarefas de mantemento web e de actualización dos contidos e servizos do
Observatorio.
No concreto, en 2017 o contrato foi adxudicado nun proceso negociado sen
publicidade á empresa ESTRATEGIA Y ORGANIZACION, S.A. por valor de 57.000
euros (IVE incluído).
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Por todo o anteriormente exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en comisión:

Por que non ten actualizado a Xunta de Galiza nos últimos dez anos os estudos e
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

informes do Observatorio da Lingua Galega?
Considera o Goberno galego que o Observatorio está a cumprir as súas
funcións?
Que tarefas vén desenvolvendo a empresa contratada para a súa xestión?
Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza ao respecto?
Vai impulsar algún estudo ou avaliación o Goberno galego para coñecer a
realidade lingüística do noso país en ámbitos como os medios de comunicación,
economía e empresa, administración pública, TIC ou educación, entre outros?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Ana Pontón Mondelo
Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
CSV: REXISTRO-h7M5EjeZO-7
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 17:24:36

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 17:24:44

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 17:24:46

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 17:24:48

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 17:24:50
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 17:24:52
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á situación de Alcoa en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 17 de outubro a empresa Alcoa comunicou aos cadros de persoal así
como publicamente a súa intención de pechar as instalacións da empresa na Coruña. O
grupo conta na Coruña con preto de 400 traballadores e traballadoras, polo que a
consumación do peche tería un enorme impacto na cidade e na súa contorna, ademais de
contribuír á perda de tecido industrial en Galiza.
Unha das razóns fundamentais do peche vén sendo o prezo da factura da luz,
que supón máis do 50% dos custos de produción. Unha evidencia máis de que a defensa
que fai o nacionalismo da necesidade de mudar o sistema de poxas de
interrompibilidade por un máis estábel, así como promover unha tarifa eléctrica galega
que dea vantaxes competitivas ás empresas radicadas no noso país, está de extrema
CSV: REXISTRO-EcanjtjPR-8
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actualidade.
O pasado 27 de decembro o grupo Alcoa prorrogou a negociación do ERE até
xaneiro. Porén, até a altura as propostas desenvolvidas pola Xunta de Galiza e o
goberno central non parecen ter sido efectivas.

1

138398

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Como valora o goberno galego a situación de Alcoa na Coruña?
Que medidas vai tomar ao respecto? Como avalía a implicación da Xunta de
Galiza neste conflito desde o seu inicio? E do goberno central?
Considera, á luz dos feitos, que as iniciativas teñen sido suficientes?
Como valora as repercusións na industria electrointensiva en xeral?
E na situación de Alcoa San Cibrao?
Que vai facer o goberno galego para garantir a viabilidade da industria
electrointensiva no noso país?
Como avalía o goberno galego a posibilidade de intervención pública neste tipo
de situacións?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 11:01:29

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 11:01:36

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:01:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:01:41

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:01:43
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 11:01:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á industria electrointensiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante as últimas semanas varias comarcas do noso país recibiron a ameaza de
peche ou baixada de produción industrial de empresas como Alcoa ou Ferroatlántica.
Isto acontece nun momento de escalada do prezo da electricidade e de grande
inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das mudanzas no sistema de
interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas súas raíces tamén décadas
de falta de planificación industrial por parte da Xunta de Galiza e do goberno central.
Froito desta situación están hoxe en situación de risco arredor de 400 postos de
traballo na factoría de Alcoa na Coruña ao que veñen de sumarse arredor de 500 entre
todos os centros de produción pertencentes a Ferroatlántica en Sabón e Cee-Dumbría.
Unha situación preocupante que suporía avanzar na perda de músculo industrial da
CSV: REXISTRO-h8fzwNpYv-0
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economía galega, que cada vez descansa máis no sector servizos e menos nas áreas que
poderían desenvolverse con base á innovación e a xeración do valor engadido.
Esta situación é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das
reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da
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clase traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo,
é favorecida pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que
durante anos ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén
esixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, esta é unha situación inxusta para un país cunha enorme potencia
produtora de enerxía, que exporta unha media dun 35% cada ano. É cada vez máis
evidente que a Galiza de hoxe sofre as consecuencias dun proceso de explotación
colonial no que por decisións alleas o noso país ten imposto o papel de produtor de
enerxía. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español, que mentres nos
adxudicou ese papel e impediu que teñamos beneficios que compensen o seu impacto
social e ambiental, reservaba para outros lugares ser o centro da industrialización e do
desenvolvemento económico.
Cómpre tamén recordar que no caso de Ferroatlántica estamos a falar dunha
empresa que obtén parte dos seus importantes beneficios anuais grazas á explotación
dos nosos recursos naturais, por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia
prima excepcional malia que despois non desenvolver a súa transformación pechando o
ciclo produtivo en Galiza, ou no centro de Cee-Dumbría mediante a explotación
hidráulica do río Xallas. Recentemente Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
operación de especulación intentando vender esas centrais, que son unha cesión pública
baixo o compromiso do mantemento dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos
CSV: REXISTRO-h8fzwNpYv-0
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e das traballadoras e do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegar
a acontecer. Vemos, nesta nova operación que busca castigar as fábricas galegas, que
son rendíbeis economicamente, un intento de vinganza e chantaxe que non imos
permitir.
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Estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de industria
colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión eléctrica, supoñan
novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.
Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
comisión 6ª:

Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para frear a perda de emprego
na industria electrointensiva?
Como valora a situación xerada durante 2018 por mor da escalada do prezo da
electricidade?
Que propostas ten trasladado ao goberno central? Con que resultado?
Que estudos e propostas ten desenvolvido a propia Xunta de Galiza ao abeiro
dos seus propios instrumentos? E a través do INEGA? E en colaboración coas
universidades?
Como valora a situación de Alcoa?
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E de Ferroatlántica?
Que ten feito para evitar a deslocalización encuberta de Ferroatlántica?
Considera que Ferroatlántica cumpre coas condicións de cesión pública da
explotación das centrais do Xallas?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 11:37:49

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 11:37:55
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Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:37:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:37:59

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:38:01
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 11:38:04
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Unha das liñas prioritarias ás que dar continuidade para a nova lexislatura que acaba
de comezar é seguir avanzando nos traballos de recuperación e mellora dos hábitats
mariños. Así o ten indicado o propio presidente da Xunta e corroborado a través de
múltiples intervencións desde a Consellería do Mar.
O Goberno galego vén defendendo a importancia de realizar un importante esforzo
investidor nesta tarefa convencidos de que contribuirá a mellorar a produtividade
marisqueira e permitirá incorporar máis persoas á actividade.
A maiores, estas tarefas de recuperación permiten o mantendo a biodiversidade e os
ecosistemas costeiros e xeral contribúe a garantir as circunstancias ideas para permitir
un aproveitamento sustentable dos recursos.
Unha das características máis positivas, en opinión do Grupo Parlamentario Popular, é
o feito de que a gran maioría dos proxectos de recuperación son propostas e
executadas desde as propias confrarías ou entidades asociativas do sector pesqueiro,
o que garante ademais a súa eficacia e sintonía coas necesidades dos profesionais.
En relación con este asunto, os deputados abaixo asinantes, formulan as seguintes
preguntas:
1.- Cal é o balance da superficie marisqueira rexenerada ata o momento?
2.- Que valoración fai do desenvolvemento do Plan de rexeneración de zonas
improdutivas?

CSV: REXISTRO-pmnLhkoM6-8
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3.- Cantos proxectos financiou a Consellería do Mar neste ámbito en colaboración coas
confrarías ou entidades asociativas do sector pesqueiro?
4.- Que medidas teñen previsto executarse no futuro para acadar a recuperación da
produtividade marisqueira en Galicia?

138406

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:34:03
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:34:18
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:34:28
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:34:39
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:34:50
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:35:05

CSV: REXISTRO-pmnLhkoM6-8
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:35:14
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
A seguridade da navegación dos buques pesqueiros é unha prioridade para este
goberno, como non podía ser doutro xeito. Ao longo desta lexislatura tomáronse
medidas a favor da seguridade a bordo con axudas destinadas con cargo aos fondos
FEP e FEMP para mellorar a eficiencia, reducir o custe enerxético, modernizar e
mellorar as embarcacións.
Todas as medidas son poucas e sabemos que Portos de Galicia elaborou a finais de
2015 unha proposta para mellorar a sinalización luminosa dos accesos aos peiraos e
das bateas que se encontran nas proximidades. Es proposta foi entregada a Fomento,
concretamente a Puertos del Estado que é o organismo encargado da súa tramitación
e aprobación.
Sen embargo, tamén somos conscientes da complexidade de adoptar unha medida
que nunca se fixo antes, e que afectaría a un total de 3.300 bateas que se espallan por
todo o litoral galego.
Por todo o anterior, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.- En que consiste a proposta de mellora da sinalización luminosa feita por Portos de
Galicia?
2.- Que prazos manexa a Consellería do Mar para que se leven a cabo estas melloras
na sinalización de bateas e acceso aos portos?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:36:45
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María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:37:04
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:37:13
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:37:28
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:37:38
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:37:49
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:37:57
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
O furtivismo é unha lacra que afecta a toda a sociedade no seu conxunto, xa que por
unha banda menoscaba á economía no sentido en que laboralmente afecta aos
profesionais ao minorar os seus ingresos pola minoración dos recursos e a baixada de
presos por sobreoferta de produto, comercialmente dana a propia imaxe dos produtos,
que ven como aqueles que foron obtidos e comercializados sen as debidas garantías
suplantan a súa valía e aprovéitanse do bo traballo de moitos profesionais do mar e da
cadea mar- industria.
Por outra banda, prexudica tamén á saúde pública porque esta falta de seguridade
alimentaria pode provocar serios riscos de intoxicación e, por último, ao medio
ambiente porque agrede aos recursos mariños que, segundo os casos, pode chegar a
ser irreparable.
Resulta evidente que loitar contra esta situación é unha tarefa inxente que non pode
ser abordada de forma unilateral polo Servizo de Gardacostas de Galicia e vese
necesaria a coordinación de todos os medios dispoñibles, máxime cando o propio
furtivismo ven acompañado en moitas ocasións por fenómenos coma a violencia contra
o persoal de Gardacostas ou a dificultade de realizar controis en estradas.
Conscientes de que a Xunta de Galicia aposta por todos os medios ao seu alcance
para erradicar esta actividade ilegal tan prexudicial para o conxunto da nosa sociedade,
os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.-Cales son os medios materiais e humanos dispoñibles pola Consellería do Mar para
o control do furtivismo?
2.-Que tipo de colaboracións con outras administracións existen neste ámbito?
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3.-Cal é o gasto orzamentario que se destina para este fin?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:42:31
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:42:53
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:43:02
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:43:16
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:44:03
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:44:29
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:44:37
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
A Consellería do Mar desenvolveu ao longo dos últimos anos un gran esforzo inversor
en actuacións de construción e mellora de infraestruturas portuarias vinculadas á
pesca, así como do subministro de equipos que permitiron mellorar a comercialización
a través da conservación das descargas, da súa trazabilidade ou da selección e
etiquetaxe.
Estas actuacións foron posibles, en parte, gracias ao Fondo Europeo de Pesca, dentro
do Programa Operativo aprobado para Galicia, a través da medida 3.3, destinada a
portos de pesca, lugares de desembarque e fondeadoiros, dentro do Eixe 3, de
medidas de interese público.
Gracias a este impulso, atendéronse a meirande parte das necesidades e demandas
do propio sector, nun período ademais complicado para os investimentos, polo tanto
agradecemos dobremente ese traballo.
Hai que destacar a mellora ou a nova construción de lonxas e instalacións auxiliares
nos peiraos co obxecto de mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar
que desenvolven a súa actividade diariamente nestes espazos, sobre todo no relativo á
comercialización, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, entre outros aspectos.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes preguntas
orais en comisión:
1.-Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos últimos
anos polo ente público Portos de Galicia?
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2.-Cales foron os principais investimentos, desagregados por obras, subministros,
servizos e convenios?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:46:53
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:47:13
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:47:20
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:47:36
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:47:47
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:48:08
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:48:16
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O Instituto Español de Oceanografía é unha organización pública de investigación,
dependente do Ministerio de Economía e Competitividade, dedicada á investigación en
ciencias mariñas, especialmente en relación co coñecemento científico dos océanos, a
sustentabilidade dos recursos pesqueiros e o medio mariño.
Ademais, o IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos
internacionais relacionados co mar e os seus recursos.
O IEO ten nove centros por todo o territorio nacional, dos cales en Galicia podemos
atopar dous: o de Vigo, que ven de celebrar o centenario desde a súa creación, e o de
A Coruña.
A conselleira do Mar, Rosa Quintana mantivo unha xuntanza có director do Instituto
Español de Oceanografía (IEO), Eduardo Balguerías na que intercambiaron diferentes
aspectos sobre o traballo da Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dependente da
Consellería do Mar e o IEO.
Somos plenamente conscientes da importancia da relación entre ambas institucións,
que se fundamenta principalmente na transferencia de coñecemento e en traballar
xuntos e coordinados na defensa do sector do mar de Galicia e dos seus profesionais.
Por todo o dito, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes preguntas
orais en comisión:
1.-En que consiste o traballo levado a cabo pola Unidade Técnica de Pesca de
Baixura?
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2.-Que valoración fai o Goberno galego desta colaboración co Instituto Español de
Oceanografía?
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
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Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:49:02
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:49:19
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:49:28
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:49:39
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:49:50
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:50:02
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:50:11
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:

1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.

2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.

3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-arVmIJqYY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.

Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
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itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demande e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase a
menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a Variante da Fonsagrada
cunha lonxitude de 3,5 km, un orzamento de 10.675.000 € e un horizonte
temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2020.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Variante da
Fonsagrada se refire, este grupo parlamentario presenta

Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada variante da Fonsagrada?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 10.675.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

CSV: REXISTRO-arVmIJqYY-8
Verificación:
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 11:54:51
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 11:55:00
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo
económico coa preservación do medio ambiente.
4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-uaWGafTdp-9
Verificación:
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a conexión do Porto Seco
de Monforte coa estrada LU-546 cunha lonxitude de 2,9 km, un orzamento de

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138418

8.845.000 € e un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano
2015.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á conexión do Porto
Seco de Monforte coa estrada LU-546 se refire, o deputado e a deputada que
asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada conexión do Porto Seco de
Monforte coa estrada LU-546?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 8.845.000 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 11:38:33
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 11:38:52
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando
desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente.

o

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-yku9iZTml-5
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a conexión do Porto Seco
de Monforte coas estradas LU-933 e N-120 cunha lonxitude de 2,3 km, un
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orzamento de 9.634.090€ e un horizonte temporal que sitúa o remate desta
actuación no ano 2013.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Conexión do Porto
Seco de Monforte coas estradas LU-933 e N-120 se refire, o deputado e a
deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada conexión do Porto Seco de
Monforte coas estradas LU-933 e N-120?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2013?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 9.634.090 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 13 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 11:39:08
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 11:39:15
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
A Consellería do Mar dispón de catro centros educativos nos que se imparte formación
integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte
marítimo.
Nestes centros, os alumnos poden obter formación para capitán de pesca, patrón nas
súas diversas modalidades, mariñeiro pescador, mariscador/a, percebeiro/a, entre
outros. A todo isto, hai que sumarlle a formación non regrada que ten lugar nos
diferentes portos galegos.
A principios deste ano, a Conselleira do Mar visitaba a aula de seguridade da Escola
Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol, na cal puido comprobar de primeira man os
adestramentos para situacións de supervivencia e loita contra incendios.
Sabemos que a formación dos profesionais do sector pesqueiro é unha prioridade
deste Departamento e nesta liña estase a traballar, por iso, os deputados asinantes,
formulamos as seguintes preguntas:
1.-Cal é a oferta formativa nos centros de formación integral nas diferentes
especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo para o longo
deste ano?
2.- Cal é o orzamento previsto para este fin?
3.- Que valoración fai da evolución do número de matrículas nestes centros de
formación e nos portos galegos?

CSV: REXISTRO-Sl00mKI2a-8
Verificación:
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:53:06
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María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:53:19
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:53:28
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:54:02
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:54:17
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:54:28
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:54:35
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O mar é un elemento que define e caracteriza boa parte da riqueza da nosa particular
“terra” e ademais é unha fonte de recursos moi prezada, pois arredor del configúrase
un sector primario estratéxico a nivel económico, social e tamén cultural.
Galicia sempre foi unha potencia pesqueira e segue a ter na pesca un dos seus piares
económicos que engloba non só á actividade propiamente extractiva, senón tamén a
miticultura, a piscicultura, o marisqueo, a conserva e os transformados.
Sen embargo, coincidindo coa entrada na Unión Europea, a flota pesqueira entrou
nunha dinámica de adelgazamento motivada en boa parte pola asunción das cotas de
pesca que limitaban o esforzo pesqueiro dunha potencia neste ámbito como era
Galicia.
Sabemos que a Consellería do Mar traballa día a día para precisamente que a nosa
flota obteña maiores cotas de pesca e tamén somos conscientes da aposta que pola
formación se fai dende este Departamento, así como das axudas existentes para
adquisición de novas embarcacións.
Por todo o dito, os deputados e deputadas asinantes, formulamos a seguinte pregunta
oral en Comisión:
-Que medidas está a tomar a Xunta de Galicia para establecer vías que permitan o
relevo xeracional no sector pesqueiro?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 11:55:08
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 11:55:24
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Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 11:55:32
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 11:55:50
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 11:56:37
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 11:56:48
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 11:57:21
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa ás condicións de cesión e uso por parte da fundación
privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2012, como xa daquela denunciou publicamente o Bloque Nacionalista
alego, o concello de Viana do Bolo, cuxa alcaldía ostentaba o señor Andrés Montesinos
Rodríguez, cedeu a título gratuíto o edificio do antigo instituto á Fundación “Cipri
Gomes” así como o seu polideportivo anexo. A solicitude de cesión do inmoble fora
solicitada pola mencionada fundación con data do 15 de febreiro de 2015. Con
posterioridade, trala tramitación do oportuno expediente foi acordada no pleno do día 19
de abril de 2012 a cesión gratuíta por un prazo máximo de trinta anos para destinalo
teoricamente a un centro de tecnificación deportiva e formación ocupacional.
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Xa por aquel entón as e os nacionalistas indicamos que faltaba claridade
financeira, ao non recoller concrecións a memoria presentada por tal fundación, que non
esclarecía a orixe do seu financiamento nin con que apoios económicos contaba. Faltaba
tamén concreción temporal para o desenvolvemento da súa actividade nin prazos de
execución do investimento nin tan sequera de presentación do proxecto. Finalmente,
fomos contundentes tamén coa falta de participación municipal.
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Pasado o tempo e segundo información pública que consta nos soportes dixitais
da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a fundación Cipri Gomes foi
beneficiaria dunha subvención vencellada os programa Leader, que nace co obxectivo
de descentralizar as políticas de desenvolvemento rural e que sexan as poboacións quen
o impulse, cun montante de 199.829,48€ (expediente L12 41300 11 0063). Dita
subvención, ten como obxecto o citado entro de tecnificación de actividades físico
deportivas de lecer e formación, tal e como se pode comprobar na súa resolución do 20
de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco
financeiro do programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e se
modifican as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural
e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do
programa Leader Galicia 2007‐2013.
Na actualidade, malia diversas solicitudes de información, non consta
información para o concello a respecto da realización das actividades comprometidas
para a obtención de subvención e é posíbel que o non uso das instalacións para o fin
comprometido poida implicar a reversión da concesión e o seu retorno para a xestión
pública. Ademais, é de especial importancia auditar as actuacións subvencionadas por
un programa que constitúe un recurso potencialmente útil para unha poboación con
tantas necesidades de intervención como é a de Viana do Bolo.
Por todos estes motivos, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
CSV: REXISTRO-QQHVDQ4Jk-4
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presentou unha Proposición non de lei que foi sometida a debate e aprobación por
unanimidade, con modificacións, na Comisión 3ª celebrada o 8 de setembro de 2017, co
seguinte texto: «O Parlamento galego acorda instar a AGADER, seguindo o Plan de
controis e disposicións do Feader en Galicia, a elaborar e remitir ao Concello de Viana
do Bolo e mais ás partes afectadas unha auditoría sobre a obtención e uso de recursos
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públicos ao abeiro do expediente nº L12-413-11-063 para a creación do Centro de
Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e Formación instado pola
Fundación Cipri Gomes, no que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos
subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta das instalación do
Concello de Viana do Bolo.»
Porén, pasado un ano continuamos sen ter unha resolución ao respecto. Por estes
motivos, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na comisión 3ª:

- Que actuacións levou a cabo o goberno galego para a toma en consideración e
cumprimento por parte de Agader do acordo emanado da Cámara galega?
- Por que medios e en que datas se tratou esta cuestión?
- Ten constancia a Xunta de Galiza de se a Fundación Cipri Gomes de Viana do
Bolo cumpre coas funcións comprometidas para a obtención de recursos económicos a
través da Agader e os fondos Leader?
- Coñece o goberno galego xustificación para a contía comprometida a través da
resolución do 20 de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba

CSV: REXISTRO-QQHVDQ4Jk-4
Verificación:
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o novo marco financeiro do programa Leader Galicia 2007‐2013?
- Ten coñecemento o goberno galego das prácticas fraudulentas para
subvencionar o deporte do kickboxing en Ourense no ano 2012 polas que foi condenado
o señor Cipriano Augusto Gomes, presidente da Fundación Cipri Gomes? Ten avaliado
se a xestión de fondos públicos do centro de Viana do Bolo cumpre coas garantías
esixíbeis?
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- Ten pensado o goberno galego levar a cabo algún tipo de inspección ou
auditoría sobre a obtención e uso de recursos públicos desde o 19 de abril de 2012 por
parte da Fundación Cipri Gomes na que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos
subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

CSV: REXISTRO-QQHVDQ4Jk-4
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 11:54:57

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 11:55:02

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:55:04
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:55:06

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:55:08

CSV: REXISTRO-QQHVDQ4Jk-4
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 11:55:10
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia, acaba de cumprir 12 anos
cunha bagaxe certamente pobre. Así, aos recortes orzamentarios e normativos do
anterior Goberno de España do PP, en Galicia sumóuselle a vontade do Goberno
de Feijoo en apuntalar o desmantelamento do sistema. Aos reiterados
incumprimentos da lexislación vixente, coa tardanza en realizar as avaliacións, a
resolución das mesmas con graos menores para aforrar custos ou sinxelamente
avaliacións sen grao, a perda do dereito de seren atendidas as persoas avaliadas
co grao I, e o atraso da atención ás persoas en situación de dependencia
moderada, súmanse ás reducións das prestacións económicas, o incremento dos
copagos para as persoas usuarias, o empeoramento dos servizos de axuda a
domicilio, etc.
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A chegada ao Goberno de España do PSOE comezou a reverter en pouco tempo
os retallos levados a cabo polo anterior executivo do PP, garantindo unha mellora
do financiamento por parte do Estado, e a recuperación á cotización á Seguridade
Social das persoas que coidan a algún familiar con dependencia.
Segundo datos recentes do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade,
en Galicia hai máis de 80.000 persoas que solicitaron as axudas da dependencia.
Delas 66.000 teñen este dereito xa recoñecido, e unhas 55.000 están a recibir a
prestación. Pero a comunidade autónoma galega ten segundo datos do IGE
240.000 maiores de 80 anos, e 232.000 persoas con discapacidade. O último
informe do Ministerio de Sanidade, do pasado 28 de febreiro de 2018, sinala que
en Galicia pediron unha prestación o 2,98 % dos galegos, unha das porcentaxes
máis baixas de España, e as únicas autonomías con menor taxa son Baleares,
Canarias e Valencia, onde a pirámide demográfica é moi distinta.
Recentemente coñeciamos o XVIII informe do observatorio da Lei 39/2006, do
14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, que amosa unha vez máis datos preocupantes sobre a
situación do sistema de dependencia e Galicia. Segundo se reflicte no propio
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informe a pesares de que Galicia incrementou o número de persoas atendidas
nestes últimos anos, como consecuencia da aplicación progresiva desta lei, a
atención centrouse en servizos de baixo custe (o servizo de atención a domicilio
representa xa o 32 % do total das prestacións), en cambio nos servizos que maior
esforzo orzamentario precisan, como a atención residencial, nin sequera logrou
manter a taxa de reposición do ano anterior, pechando o exercicio con 78 prazas
residenciais menos. Motivo polo cal o promedio do gasto público por dependente
e por habitante atendido en Galicia sitúase moi por debaixo da media estatal.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como valora a Xunta de Galicia a porcentaxe de poboación potencialmente
dependente atendida na actualidade en Galicia?
2. A que cre o Goberno galego que se debe que a nosa sexa unha das
comunidades autónomas con menor índice de poboación potencialmente
atendida?
3. Por que reduciu a Xunta de Galicia nestes últimos anos o gasto por
dependente?
4. Ten previsto o Goberno galego incrementar o gasto público por dependente
atendido na X lexislatura?
5. Cal é o motivo polo que a Xunta de Galicia está potenciando o servizo de
axuda a domicilio en detrimento doutros servizos?
6. Cando ten previsto o Goberno galego ter ao 100 % do seu funcionamento
as residencias de maiores anunciadas para as sete cidades galegas?
7. Que consecuencias tivo para o sistema de dependencia de Galicia a
supresión do nivel acordado e o retallo mínimo aprobados polo Real
decreto lei 20/2012?
8. En cantas ocasións reclamou oficialmente a Xunta de Galicia ao Goberno
de España o cumprimento do reparto do financiamento do sistema de
dependencia entre o Goberno autonómico e o estatal?
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel Pérez Seco,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
O pasado 3 de decembro o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero,
mantivo unha xuntanza de traballo en Madrid coa Ministra de Defensa, Margarita
Robles, centrada na cuestión das fragatas F-110 que construirá o estaleiro público
de Navantia en Ferrol para a Armada española, que suporá un investimento de
4.326 millóns de euros, e terá un impacto no emprego duns sete mil postos de
traballo durante case unha década. Así mesmo, este proxecto suporá o 40 por
cento da contratación que Navantia estima para os próximos cinco anos, e
incrementaría o PIB da economía española en preto de 600 millóns de euros
anuais, polo que sen dúbida este contrato sería fundamental para a economía da
zona, polo impulso que daría á deprimida bisbarra de Ferrol.
Ao termo do encontro, o líder dos socialistas galegos anunciou que o contrato
será aprobado “nas próximas semanas” no Consello de Ministros, segundo a
información trasladada pola propia titular de Defensa, agradecendo que “o
Ministerio teña feito os deberes, tendo que chegar o goberno socialista para
desatascar un proxecto que levaba no caixón do goberno do PP moitos anos”
De feito, Gonzalo Caballero instou a Feijóo e o PP a “explicar por que querían
debater tanto sobre o tipo de mísiles que querían poñer nas fragatas, e por que
retrasaron tanto o proxecto” dende 2014.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai da cobertura que se realizou por parte da radio e da
televisión públicas galegas, do encontro que o secretario xeral do PSdeG
mantivo o pasado 3 de decembro coa Ministra de Defensa do Goberno de
España, tralo que anunciou que o estaleiro público de Navantia en Ferrol
construirá para a Armada española fragatas F-110?
2. Canto tempo se dedicou a esta nova durante os informativos o día que
coñecemos a nova, e/ou os posteriores?
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3. Considera que a cobertura estivo á altura dun medio público como a
RTVG?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
As mulleres de idade avanzada, a miúdo con escasos recursos económicos e
dependentes economicamente das súas parellas, atópanse especialmente expostas
ao risco de violencia, exercida baixo formas complexas e sutís que levan a
invisibilizar o problema. O progresivo envellecemento da poboación e a súa
repercusión nas situacións de dependencia funcional e emocional favorecen que
as persoas maiores sexan un dos grupos sociais máis susceptibles de sufrir
situacións de abuso, malos tratos e/ou violencia. Se as persoas maiores son un
colectivo de seu case inexistente no debate mediático, os abundantes casos de
violencia machista a partires dos 65 anos quedan socialmente silenciados ante a
escaseza de denuncias e moi especialmente de acompañamento, o que fai aínda
máis difícil a situación de moitas mulleres que levan décadas sufrindo en silencio.
Segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial das 54.209 denuncias interpostas
por malos tratos, só 1.042 (1,9 por cento) corresponden a mulleres maiores de 65
anos. Pero isto non se debe confundir cunha menor incidencia. A denuncia non é
fácil, dependen en moitos casos economicamente do agresor, adoitan estar illadas,
e con falla de apoio da súa contorna. Ademais, a súa idade dificúltalles refacer as
súas vidas libres de violencia.
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Tendo en conta esta alarmante situación, dende o Grupo Socialista temos posto en
moitas ocasións a focaxe sobre a violencia machista que sofren as persoas
maiores, tanto pola necesidade de mellorar a detección destes casos, como de
facilitar á saída desta espiral de violencia con axudas específicas ás vítimas que
se atopan nesta franxa de idade.
As traballadoras do centro de día para persoas maiores de Ribadeo, dependente da
Xunta de Galicia, prepararon durante meses actividades vinculadas ao 25 de
novembro, Día Internacional pola eliminación das violencias cara as mulleres,
intervencións terapéuticas centradas nas persoas maiores. Cando todo estaba
preparado para presentar estes traballos o pasado día 23, xornada sinalada en
Ribadeo para os principais actos vinculados a esta data de concienciación e
reivindicativa, a Consellería de Política Social enviou unha carta ao centro
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segundo a cal impedía participar, secundar e apoiar calquera campaña en relación
ao 25 de novembro que non fóra a da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é o contido da carta enviada, por parte da Consellería de Política
Social, aos centros de política social en relación ás actividades vinculadas
ao 25 de novembro, Día Internacional pola eliminación das violencias cara
as mulleres?
2. En que datas se enviaron estas cartas?
3. Cales foron os centros aos que se enviaron?
4. Por que motivo a Xunta de Galicia impediu participar, secundar, e apoiar
aos centros de política social dependentes da Administración autonómica,
calquera campaña en relación ao 25 de novembro que non fóra a da Xunta
de Galicia?
5. Tomouse esta medida en anos anteriores?
6. Ten previsto a Xunta de Galicia manter esta política de exclusividade das
campañas da Xunta de Galicia nos centros de política social, en relación ao
Día Internacional pola eliminación das violencias cara as mulleres?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:54:06
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao
que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 38
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, así como
a histórica manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de
setembro.
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Ao que hai que engadir o actual calendario de mobilizacións, aprobado
recentemente, contra o desmantelamento deste servizo público, que comezou o
pasado 20 de novembro con paros parciais de dúas horas por quenda, e que se
mantiveron en días alternos durante sete xornadas ata este pasado domingo 2 de
decembro. Ademais están convocadas dúas folgas de 24 horas para os días 19 e
22 de decembro.
Dentro das causas que levan aos traballadores e traballadoras da CRTVG a
manter, e mesmo a intensificar nas últimas semanas estas mobilizacións, figuran
as actitudes represivas e de castigo da Dirección aos profesionais dos medios
públicos de Galicia para silenciar as súas críticas contra a manipulación
informativa. De feito, o pasado mes de outubro, a causa das protestas do cadro de
persoal, a compañía arquivou o expediente que abrira meses atrás á xornalista
Tati Moyano, presentadora do Telexornal Serán que dimitiu desta labor xunto a
Alfonso Hermida para denunciar control informativo na canle pública e que
reivindicara ante o presidente da Xunta as protestas dos venres negros a prol do
cumprimento da Lei de medios na Televisión de Galicia e na Radio Galega.
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Apenas un mes despois da conclusión do proceso contra esta xornalista, dende o
Grupo Socialista coñeciamos que se abrira un expediente disciplinario ao locutor
Carlos Jiménez, empregando a CRTVG un argumento semellante ao que
inicialmente empregara contra Tati Moyano: o da compatibilidade do seu traballo
na empresa pública con outros traballos. Neste caso, a pesares de que Jiménez
conta cunha compatibilidade concedida polas vías legais dende hai unha década,
a CRTVG sanciónao por exercer como locutor nun programa elaborado por unha
produtora e emitido pola propia TVG. Unha actuación que dende o propio comité
de empresa cualifican como “unha nova represalia, que tal e como acontecera no
caso de Tati Moyano, a outro traballador que durante estes pasados meses
participou de maneira pública e notoria nas mobilizacións contra a manipulación
informativa nos medios públicos galegos.”
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cales son os motivos reais polos que a CRTVG ordenou a incoación dun
expediente disciplinario ao locutor Carlos Jiménez?
2. Dende que data ten recoñecida este traballador a compatibilidade?
3. Ten previsto a Corporación continuar coa tramitación deste expediente?
4. Vai a CRTVG a aplicar algunha medida das contempladas no réxime
disciplinario establecido no Convenio Colectivo?
5. Ten previsto a CRTVG poñer en marcha algún mecanismo para aclarar e
interpretar as normativas sobre incompatibilidades, e a respecto do uso de
medios da compañía?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción Burgo
López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
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O val de Valdeorras discorre a beira do río Sil, entre as provincias de Lugo e
León. Nel atópanse os municipios de Rubiá, Carballeda, O Barco, Vilamartín, A
Rúa e Petín. Decenas de poboacións se dispoñen en ámbalas marxes do río, de
forma lonxitudinal, dende a súa entrada na zona do estreito en Cobas (Rubiá), ata
a súa saída noutro encaixonamento do mesmo en San Martiño (Petín).
O val está rodeado por grandes montañas que chegan a máis de 2000 metros de
altitude en Pena Trevinca e que alcanzan cotas moi importantes nas cadeas
montañosas que serven de división coas provincias de Lugo e Zamora. Esta
peculiar orografía provocou que, ao longo de séculos, elixísese o val de
Valdeorras para a creación de vías de comunicación entre a meseta e a costa de
Galicia e de Portugal. A Vía Nova e o Camiño de Santiago de Inverno son dous
claros exemplos de camiños ancestrais que atravesan esta comarca de lado a lado.
O Camiño de Inverno, que discorre durante 30 quilómetros pola comarca de
Valdeorras, é unha ruta moi antiga que era utilizada polos peregrinos que
preferían un trazado tranquilo e con climatoloxía invernal pouco adversa, xa que
ao seguir gran parte do curso do río Sil, evitábanse as nevadas que adoitan
rexistrarse no Camiño Francés, principalmente no Cebreiro. En canto á Vía Nova,
era unha das vías de maior importancia que os romanos construíron no noroeste
de Hispania e viña completar a rede de comunicacións de carácter principal que
Roma deseñou para articular o territorio conquistado por Augusto. Destaca por
unha serie e singularidades que fortalecen a súa importancia histórica e
patrimonial, xa que conserva un gran número de miliarios elaborados en grandes
bloques cilíndricos de granito, destinados, do mesmo xeito que os nosos
indicadores quilométricos de estradas, a orientar e informar ao camiñante; posúe
numerosas pontes en bo estado de conservación; e ademais consérvanse grandes
tramos da calzada que permiten coñecer a técnica construtiva empregada polos
enxeñeiros romanos.
Estas dúas rutas, unidas entre si e sumadas a algúns camiños rurais para usos
agrícolas que discorren polas marxes do río Sil, fan posible a creación dunha
senda peonil que, percorrendo o val de forma circular, sirva tanto para o gozar do
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deporte e lecer dos habitantes, coma dos visitantes. A súa lonxitude (82.750
metros) e a existencia de infraestruturas de servizos en todos os municipios, fai
que permita percorridos, ben co camiño enteiro, ben por etapas, tanto ao redor do
val, como de paso polo mesmo. Polas súas características e lonxitude, é tamén
apta para as rutas en bicicleta. Esta senda posibilita non só o coñecemento das
poboacións que percorre, senón tamén dos seus atractivos, tanto paisaxísticos
como monumentais e de todo tipo. Entre os recursos naturais de maior relevancia
destaca a Serra Enciña da Lastra, no municipio de Rubiá. Con 3.151 hectáreas de
superficie, o parque é un cordel montañoso de rocas calcáreas con profundos
vales que separa o Bierzo (León) e Valdeorras (Ourense). Trátase dunha zona
natural de gran importancia ecolóxica e paisaxística, entre cuxas peculiaridades
xeomorfolóxicas destacan vinte covas de orixe kárstico, coñecidas como “palas”,
un hábitat de extraordinaria importancia para, a lo menos 13 das 18 especies de
morcegos achados en Galicia, e propicias para a práctica da espeleoloxía. Ten
unha enorme diversidade Botánica, con máis de 1000 especies de flora superior, e
unha gran variedade de fauna, con máis de 200 especies de vertebrados.
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O devandito camiño está delimitado, sinalizado e acondicionado na práctica
totalidade do seu percorrido, a excepción do tramo que discorre entre os
municipios de Vilamartín e A Rúa, onde discorre pola N-536, o que provoca que
resulte perigoso para os seus usuarios e usuarias. Por iso, faise necesario separar o
camiño circular desta estrada para que se consiga un camiño totalmente libre de
obstáculos e perigos. O Concello de Vilamartín xa realizou melloras, pero para
dar continuidade ao executado no caso da Rúa, a dificultade do trazado, as fortes
pendentes das ladeiras, a proximidade da infraestrutura do ferrocarril, e o feito de
que o tramo da estrada polo acceso este ao núcleo da Rúa sexa de titularidade da
Xunta de Galicia e non municipal, fan precisa a intervención do Goberno galego
para prever un deseño seguro efectivo e que non produza interferencias coas
infraestruturas citadas, con plenas garantías e seguridade, o que esixe unha
solución técnica, algo máis elaborada que o mero feito de efectuar un camiño ou
pista por unha ladeira. Con este obxectivo, o Concello da Rúa púxose en contacto
en reiteradas ocasións coa Xunta de Galicia, sen obter ata este momento un
compromiso claro de realizar obras de acondicionamento que redunden en
melloras na seguridade deste tramo.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia, en termos de seguridade, do camiño
circular de Valdeorras?
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2. Ten acometido o Goberno galego algunha obra de mellora neste camiño
nos últimos anos?
3. Coñece a Xunta de Galicia os obstáculos e perigos que conleva para os
usuarios e usuarias do camiño circular de Valdeorras o tramo comprendido
entre Vilamartín e A Rúa?
4. En caso afirmativo, que medidas ten previsto poñer en marcha para garantir
a seguridade neste tramo?
5. Como valora a Xunta de Galicia a proposta feita polo Concello de A Rúa
para acondicionar e mellorar a seguridade no camiño circular de Valdeorras
en A Rúa?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:57:05
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 16:57:13
Maria de la Concepción Burgo López na data 27/12/2018 16:57:19
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2018 16:57:25
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López, María Concepción
Burgo López e Patricia Otero Rodríguez deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido como plan
MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo económico
coa preservación do medio ambiente.
4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. Á súa
vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se atopan as vías
de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de maior entidade que
comunican a comunidade autónoma co resto de España e Portugal, así como as
principais áreas metropolitanas entre si, conformando este grupo autoestradas, autovías,
corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que existía
(segundo o goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os itinerarios de nova
construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías de circulación con deseño
desdobrable para transformalas en autovías cando o tráfico así o demandase e de lograr
que o 80 % da poboación de Galicia se situase a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a rolda leste de Lugo, treito II:
LU-530 - N-VI cunha lonxitude de 2,9 km, un orzamento de 8.609.235 € e un horizonte
temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2013.
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Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a rolda leste de Lugo, treito
II: LU-530 - N-VI se refire, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada rolda leste de Lugo, treito II: LU-530
- N-VI?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2013?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 8.609.235 € ou a
dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude desa
modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 11:59:46
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 11:59:54
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/12/2018 12:00:00

CSV: REXISTRO-KC4SsHVAi-9
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Patricia Otero Rodríguez na data 28/12/2018 12:00:12
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
As mulleres de idade avanzada, a miúdo con escasos recursos económicos e
dependentes economicamente das súas parellas, atópanse especialmente expostas
ao risco de violencia, exercida baixo formas complexas e sutís que levan a
invisibilizar o problema. O progresivo envellecemento da poboación e a súa
repercusión nas situacións de dependencia funcional e emocional favorecen que
as persoas maiores sexan un dos grupos sociais máis susceptibles de sufrir
situacións de abuso, malos tratos e/ou violencia. Se as persoas maiores son un
colectivo de seu case inexistente no debate mediático, os abundantes casos de
violencia machista a partires dos 65 anos quedan socialmente silenciados ante a
escaseza de denuncias e moi especialmente de acompañamento, o que fai aínda
máis difícil a situación de moitas mulleres que levan décadas sufrindo en silencio.
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Segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial das 54.209 denuncias interpostas
por malos tratos, só 1.042 (1,9 %) corresponden a mulleres maiores de 65 anos.
Pero isto non se debe confundir cunha menor incidencia. A denuncia non é fácil,
dependen economicamente do agresor, adoitan estar illadas e con falla de apoio
da súa contorna. Ademais, a súa idade dificúltalles o refacer as súas vidas libres
de violencia.
Segundo os datos contidos no informe Femicides and other murders of women in
Spain. Annual Report 2015, 175 mulleres maiores de 60 anos foron asasinadas
entre 2010-2015, o 25,7 % do total. A taxa de prevalencia nese período é de 4,9
mulleres asasinadas por millón, máis elevada que a prevalencia do total de casos
(4,4). Galicia ten unha das taxas de prevalencia máis altas do estado, somos a
cuarta comunidade autónoma con maior taxa, superior á media estatal, sen que
ata o de agora se tomaran medidas concretas, máis aló de incluílo en algunhas
guías ou charlas puntuais, pero nada específico para dar formación concreta para
detectar estas violencias, articular unha atención especializada, e axudas para que
poidan refacer a súa vida, mantendo no silencio e no esquecemento a miles de
galegas que, durante décadas, foron maltratadas polas súas parellas.
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A Xunta de Galicia, respondía recentemente a preguntas rexistradas polo noso
grupo parlamentario, que segundo os datos que figuran no “Informe anual de
violencia de xénero 2017”, o ano pasado beneficiáronse do programa de axudas
periódicas un total de 417 mulleres, das que tan so 18 eran maiores de 65 anos (o
4,32 por cento). No que se refire ás axudas de pago único, que chegaron a 66
vítimas, só dúas eran maiores desa idade (o 3 por cento). Pola súa banda, na rede
galega de acollida rexistráronse como usuarias 3 mulleres maiores de 65 anos, o
que representa o 2,07 por cento do total. Os datos indícannos que nin se está
actuando o suficiente nin pola senda axeitada, para detectar esta violencia e
poñerlle freo.
Tendo en conta o contexto de desprotección ante a violencia machista que sofren
na nosa comunidade autónoma as mulleres maiores, e a ausencia de recursos
públicos específicos para combatela, dende o Grupo Parlamentario Socialista
consideramos necesario impulsar programas específicos onde estas mulleres
poidan identificar o problema de violencia de xénero que sofren elas ou outras
mulleres da súa contorna e apoialas, coñecendo os recursos que están á súa
disposición.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia de que a nosa sexa a cuarta
comunidade autónoma con maior taxa de prevalencia de mulleres
asasinadas maiores de 65 anos?
2. A que cre o Goberno galego que se debe que teñamos unha taxa de
prevalencia moito maior que a media estatal?
3. Considera a Xunta de Galicia que a Administración autonómica está a
facer todo o esforzo posible para detectar neste rango de idade a violencia
machista, articular unha atención especializada, e axudas para que poidan
refacer a súa vida?
4. Por que cre o Goberno galego que, segundo o “Informe anual de violencia
de xénero 2017”, é tan baixo o número de mulleres maiores de 65 anos que
se acolleron durante o ano pasado ás axudas económicas e a rede galega de
acollida?
5. Que ten previsto facer a Xunta de Galicia para mellorar a detección e a
atención especializada da violencia machista nas mulleres maiores?
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6. Que formación están recibindo as profesionais que se dedican a atención
aos nosos maiores nos recursos públicos e privados da nosa comunidade
autónoma (residencias de maiores, centros de día, servizos de
teleasistencia, servizo a domicilio..)?
7. Ten previsto a Xunta de Galicia impulsar, durante a X lexislatura, algún
programa específico de formación para a detección temperá de violencia
machista dirixido ás profesionais que traballan no ámbito dos coidados ás
persoas maiores?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:59:46
María Luisa Pierres López na data 27/12/2018 16:59:50
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 16:59:55
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López, María Concepción
Burgo López e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo
económico coa preservación do medio ambiente.
4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
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Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a Conexión Palas - Friol Begonte cunha lonxitude de 40,0 km, un orzamento de 32.000.000 € e un
horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2020.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Conexión Palas Friol - Begonte se refire, o deputado e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Conexión Palas - Friol Begonte?
2ª) Que valoración fai o Goberno galego do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 32.000.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:01:31
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:01:38
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/12/2018 12:01:45
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Patricia Otero Rodríguez na data 28/12/2018 12:01:56
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A incapacitación de adultos require dunha orde xudicial que establece unha tutela
da persoa a cargo doutra, familiares na maioría dos casos, ou dalgunha
institución. En Galicia a Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga),
dependente da Xunta de Galicia, é o ente encargado na actualidade de tutelar a
preto de 3.500 persoas adultas, encomendadas polos xuíces e xuízas por
considerar que esa era a mellor opción.
Segundo consta na próxima páxina web da Consellería de Política Social, a
Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas é unha entidade
pública constituída pola Xunta de Galicia, sen ánimo de lucro, con personalidade
xurídica propia, declarada de interese galego e co seu patrimonio afectado de
modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral que se conteñen no artigo
6 dos seus Estatutos. Ten carácter permanente, duración indefinida, e o seu
ámbito territorial principal de actuación é o da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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A Funga naceu no ano 1996 co nome de Fundación Galega para a Tutela de
Adultos, ante a necesidade de prestar unha atención persoal e xurídica
especializada ás persoas maiores de idade con capacidade de obrar modificada
xudicialmente ou incursas nun procedemento de modificación da capacidade de
obrar, e das que os xuíces atribúen á Xunta de Galicia a súa protección mediante
as figuras xurídicas da tutela, curatela, defensa xudicial, ou administración de
bens.
Recentemente o Fiscal Superior de Galicia entregaba no Parlamento de Galicia a
memoria anual do seu departamento correspondente a 2017, no que se destaca
como elemento principal do informe que “os expedientes de incapacidade
incoados en Galicia no últimos cinco anos incrementáronse nun 32 %, ao pasar de
2.600 no ano 2013 a 3.455 en 2017”. Segundo a memoria da Fiscalía, en 2017 as
demandas de incapacidade presentadas polos fiscais foron preto de 1.200, cifra
similar á do ano anterior. Con todo, as demandas presentadas por particulares
disparáronse dende un número similar en 2016, unhas 1.200, a máis de 1.800 en
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2017. Igualmente, respecto a 2013 os expedientes de internamento de adultos
aumentaron un 24 %, pasando de 3.921 a 4.637.
A pesares de que boa parte dos adultos incapacitados son tutelados por familiares,
a Xunta de Galicia supervisa xa a preto de 3.500 e, a pesar de admitir tamén que a
cifra seguirá aumentando, só destina a esas tutelas a 23 profesionais, cuxa
supervisión acaba desviando cara a outras entidades sociais ante a súa propia
incapacidade para facelo.
De feito, o Goberno galego recoñece na propia memoria do Proxecto de
orzamentos para 2019, que o número de persoas tuteladas vai seguir aumentando
polo “progresivo envellecemento da poboación”, e o “incremento nos últimos
tempos do número de persoas diagnosticadas con enfermidades mentais”, factores
aos que engade “o desarraigamento familiar existente na nosa sociedade en
relación con estes sectores da poboación”, a pesares do cal non prevé incrementar
os recursos humanos. De feito para dita fundación só se consignan nos
orzamentos da Xunta de Galicia, 1.012.026 €.
Ademais, en marzo de 2015, ao quedar baleiro o posto de dirección-xerencia da
Funga, convocouse un proceso selectivo que foi declarado deserto máis dun ano
e medio despois. Con todo, non foi ata maio deste ano, tras máis de tres anos
vacante, que o Goberno galego cubriu ese posto, encomendándollo a un cargo do
PP de Ferrol, Juan José Couce Prego, ex asesor do anterior Conselleiro de Política
Social, José Manuel Rey Varela.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do actual funcionamento da Funga?
2. Considera o Goberno galego que é suficiente, para ofrecer unha atención
de calidade, o número de profesionais con que conta na actualidade a
Funga?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar os recursos humanos nesta
fundación pública?
4. En caso afirmativo, cando ten previsto levalo a cabo?
5. Por que estivo sen cubrir máis de tres anos, o posto de Dirección-Xerencia
da Funga?
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6. Como valora a Xunta de Galicia o proceso para a cobertura desta praza?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:01:17
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 17:01:22
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López, María Concepción
Burgo López e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a duplicación da calzada na
LU-530 (A-6 - rolda leste) cunha lonxitude de 0,4 km, un orzamento de
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1.580.000 € e un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano
2020.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a duplicación da
calzada na LU-530 (A-6 - rolda leste) se refire, o deputado e as deputadas que
asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada duplicación da calzada na LU530 (A-6 - rolda leste)?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 1.580.000 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 13 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:03:01
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:03:08
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/12/2018 12:03:15

CSV: REXISTRO-4FayMF7lc-5
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Patricia Otero Rodríguez na data 28/12/2018 12:03:28
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A situación da atención á discapacidade e á dependencia en Galicia están a sufrir
un gran deterioro derivado das políticas de retallos e desatención da Xunta de
Galicia, ademais das insufribles listas de espera, do limbo da dependencia, este
ámbito é mostra tamén das disfuncións territoriais e da marxinación que sofre a
provincia de Ourense.
A Plataforma ProcapOurense (Centro de Atención a Persoas con Diversidade
Funcional), composta polos nais e nais de nenos e nenas con discapacidade,
ANPA do CEE Miño, e unha amplísima representación de organizacións
políticas, sindicais, e sociais da provincia de Ourense, leva tempo poñendo en
evidencia unha destas discriminacións, evidenciando a falla de infraestruturas
públicas non concertadas na provincia que permitan a continuidade na atención
das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos atendidas nese centro ou en
calquera outro da provincia.

CSV: REXISTRO-EJmHNefmY-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ourense é a única provincia que non dispón dun espazo destas características, xa
que en Lugo hai un centro en Sarria con 120 prazas, Pontevedra dispón dun en
Redondela co mesmo número de prazas, e a provincia da Coruña tamén conta cun
centro público para que estas persoas poidan continuar coa súa formación e
mellora da saúde. Que Ourense non dispoña dun centro destas características
supón auténticos dramas familiares ao ter que separar centos de quilómetros ás
nais e pais dos seus fillos e fillas, e vulnera o dereito a decidir das familias, polo
que compre dar unha solución áxil e axeitada a esta situación tal como demanda
dita Plataforma cidadá.
Ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións autonómicas celebradas
o 25 de setembro do 2016, a Xunta de Galicia anunciaba o seu compromiso para
poñer un marcha un centro público en Ourense para a continuidade na atención
das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos, sen facer ningún tipo de
concreción a respecto de cando se construirá o mesmo, o número de prazas do
que disporá, e se os servizos que se presten no mesmo serán todos de titularidade
pública.
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Tralas protestas, non soamente das nais e pais e de toda a esta plataforma cidadá
senón tamén de milleiros de ourensáns e ourensás que saíron as rúas para
reclamar a Xunta de Galicia que cumprira os seus compromisos, a Consellería de
Política Social mudaba a posible situación do mesmo. Dende o Goberno galego
anunciábase que o Centro de Atención a Persoas con Discapacidade maiores de
21 anos, CAPD de Ourense, se construiría nun solar de 4600 metros cadrados
cedido polo Concello de Ourense, radicado no barrio de Barrocás.
O pasado mes de setembro a daquelas Directora Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade, na actualidade Conselleira de Política Social, presentaba en
Ourense o proxecto elixido polo xulgado entre os 15 que optaban a ser o futuro
centro residencial e de atención a persoas con discapacidade de Ourense, que
corresponde a idea “Asiste.00”de Iglesias Veiga Arquitectos de A Coruña, que
terá un custo de 5,5 millóns de euros.
O proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019, contempla un
investimento de 600.000 euros para a construción deste centro.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

CSV: REXISTRO-EJmHNefmY-0
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1. Tendo en conta a partida orzamentaria asignada pola Xunta de Galicia nos
orzamentos do ano 2019 para a construción do centro de atención a persoas
con discapacidade de Ourense, cales son as actuacións que se van levar a
cabo no vindeiro ano?
2. Considera a Xunta de Galicia que o investimento dedicado á construción
deste centro contribúe a axilizar a súa posta en marcha?
3. Cal é o tempo que estima o Goberno galego para a execución do mesmo?
4. Cando estima o Goberno galego que poderá estar en funcionamento o
centro de atención a persoas con discapacidade de Ourense?
5. Pode garantir a Xunta de Galicia que o CAPD de Ourense vai ser de
xestión pública?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:06:18
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 17:06:23
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 17:06:28
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández. Luís Manuel Álvarez
Martínez, María Luisa Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O oriente ourensá, Valdeorras, Trives e Viana está vertebrado e articulado pola
OU-533 (A Gudiña-A Rúa), unha estrada pertencente a rede primaria básica da
Administración autonómica que comeza na N-525 no concello da Gudiña, e
remata no da Rúa na N-120 despois de algo máis de 50 quilómetros de
percorrido.
Un eixo de mobilidade que entronca na actualidade coa principal autovía que
percorre a provincia de Ourense, e que comunica coa Meseta, e no futuro
inmediato permitirá achegar a moitos cidadáns e cidadás destes concellos ao tren
de alta velocidade con parada na estación de ferrocarril Porta de Galicia na
Gudiña.

CSV: REXISTRO-A9AORcTWP-0
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A veciñanza desta comarca ourensá leva moitos anos reclamando melloras nesta
estrada, co obxectivo de mellorar a mobilidade, reducindo os tempos de
percorrido para os e as viaxeiros, incrementando a seguridade viaria nalgúns
treitos do seu percorrido, pero que tamén é unha necesidade de comunicación e
vertebración da mobilidade das persoas que utilizarán a alta velocidade para
efectuar os desprazamentos dentro da nosa comunidade autónoma. Unha
infraestrutura de comunicación cuxas melloras repercutirían tamén de maneira
positiva no desenvolvemento económico e na competitividade facilitando que os
nosos produtos melloren a súa posición nos mercados nacionais e internacionais.
Este eixo norte-sur da zona oriental da provincia de Ourense, que na actualidade é
a única vía de conexión entre as comarcas de Valdeorras, O Bolo e Viana, así
como único de aceso a Pena Trevinca; constitúe ademais o enlace de Portugal coa
comarca de Valdeorras, favorecendo polo tanto a mobilidade por extensión da
zona oriental do país luso e noroeste de León.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do estado no que se atopa a estrada
autonómica OU-533?
2. Ten previsto o Goberno galego acometer durante a X lexislatura algunha
obra de mellora nesta estrada?
3. En caso afirmativo, en que van consistir estas actuacións?
4. Cal será o orzamento que se dedicará estas obras?
5. Que actuacións de mellora desta estrada se levaron a cabo nos últimos dez
anos?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-A9AORcTWP-0
Verificación:
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Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:07:58
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 17:08:05
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2018 17:08:09
María Luisa Pierres López na data 27/12/2018 17:08:14
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Patricia Vilán Lorenzo na data 27/12/2018 17:08:18
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez e María Luisa Pierres
López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando
desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente.

o

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-okzgkSa9C-0
Verificación:
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a Variante de Zamáns
cunha lonxitude de 1,6 km, un orzamento de 6.122.555 € e un horizonte temporal
que sitúa o remate desta actuación no ano 2017.
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Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a variante de Zamáns
se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada variante de Zamáns?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2017?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 6.122.555 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:04:02
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 12:04:10

CSV: REXISTRO-okzgkSa9C-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:04:18
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres
López, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputadas
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª,
Economía, Facenda e Orzamentos.

CSV: REXISTRO-bbg6KPFhv-5
Verificación:
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O mobbing inmobiliario consiste nun conxunto de prácticas de acoso levadas a
cabo por propietarios de inmobles, con ou sen a mediación de sociedades
inmobiliarias, cuxo destinatario é o lexítimo posuidor deste e o obxectivo das
cales é que o suxeito afectado abandone o seu domicilio e renuncie a calquera
dereito que lle puidese corresponder en virtude do seu título posesorio. Así, é
frecuente que as persoas afectadas por ditas prácticas vexan como os propietarios
dos inmobles, ademais de negarse a realizar as obras de conservación do edificio
necesarias, practiquen cortes nas subministracións de auga, electricidade ou gas,
produzan avarías intencionadas nas instalacións comúns dos edificios, provoquen
ruídos nocturnos ou inundacións, e mesmo se neguen a recibir o pago das rendas
arrendaticias para poder demandarlles por falta de pagamento e instar ao
desafiuzamento. Este fenómeno aumentou nos últimos anos, e afecta
especialmente aos inquilinos de idade avanzada que viven en inmobles de renda
antiga a prezos moi baixos.
Na Reforma do Código penal do ano 2010 inclúese un novo tipo penal destinado
a sancionar aquelas condutas de acoso dos propietarios de vivendas respecto aos
seus inquilinos, co claro obxectivo de conseguir que estes últimos acaben
abandonando o domicilio no que vivían como arrendatarios. O citado precepto
situouse entre os delitos contra a integridade moral, engadíndose un terceiro
parágrafo ao apartado 1 do artigo 173 do Código Penal, polo que se castigará con
pena de prisión de 6 meses a 2 anos a quen, de forma reiterada, leve a cabo actos
hostís ou humillantes que, sen chegar a constituír trato degradante, teñan por
obxecto impedir o lexítimo goce da vivenda. O proxecto de Lei Orgánica de
reforma do Código penal do 15 de xaneiro de 2007, tamén contiña disposicións
sobre esta materia. Así, no artigo 173 CP incorporábase unha nova conduta
destinada a castigar situacións de acoso no marco de relacións contractuais. A
pretendida norma quedou redactada da seguinte maneira: “Coa mesma pena serán
castigados os que, no marco dunha relación laboral, realicen contra outro de
forma reiterada actos de grave acoso psicolóxico ou hostilidade que naturalmente
xeren na vítima sentimentos de humillación e os que, no marco de calquera outra
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relación contractual, provoquen situacións gravemente ofensivas na dignidade
moral da outra parte, mediante a alteración sensible das condicións de goce dos
dereitos derivados da mesma”.
Recentemente coñeciamos a través dos medios de comunicación, unha querela
asinada polo Fiscal xefe de Ourense que ten como destinatarios á Secretaria Xeral
Técnica e ao Subdirector de Patrimonio da Consellería de Facenda, a señora
Martín e o señor Moure, por presuntas medidas de presión non lexítimas coas que
a Xunta de Galicia tentou desaloxar á inquilina dun edificio público de Ourense,
que o ocupa dende o ano 1963.
A querela relata como no edificio de avenida da Habana, 1, en Ourense, unha das
dúas únicas vivendas habitadas ocupábaa ata xullo unha muller “de moi avanzada
idade”, que no verán sufriu unha caída, rompeu a cadeira e dende entón viuse
obrigada a abandonar o seu domicilio, sen ascensor dende xaneiro do 2018. O
acoso incluíu, segundo consta na querela, “a supresión de maneira total do
mantemento de todas as zonas comúns do edificio, deixando de realizar as
limpezas e reparacións, non substituíndose a iluminación e non realizando o
mantemento dos servizos tales como o de ascensor”. A Fiscalía considera que os
cargos da Consellería de Facenda se “extralimitaron nas súas funcións públicas”
nas súas accións para lograr o desaloxo, pois, como recoñece a querela, “os
gastos de mantemento do edificio eran dun importe notablemente superior ao
importe e as rendas”. A prexudicada por esta acción subrogouse ao arrendamento
da vivenda en xaneiro de 1994, polo falecemento do seu esposo, que en 1963
subscribira o contrato coa entón titular do inmoble, a Cámara de Comercio de
Ourense. O edificio pasou posteriormente á Xunta e no 2012 foi cando a
administración tratou de recuperar o edificio.
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Por estes feitos, o Fiscal solicita que se que cite como imputados aos dous cargos
da Consellería de Facenda, pide ademais, que a efectos de responsabilidade civil,
se esixa á Xunta de Galicia que achegue como garantía 25.000 euros polos gastos
pasados e futuros ocasionados á muller de avanzada idade.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ante a solicitude da Fiscalía de Ourense de que se cite como imputados á
Secretaria Xeral Técnica e ao Subdirector de Patrimonio da Consellería de
Facenda, por un presunto delito de acoso inmobiliario, que medidas ten
previsto tomar a Xunta de Galicia?
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2. Ten previsto o Goberno galego apartar das súas responsabilidades na
Consellería de Facenda a estas dúas persoas?
3. Considera a Xunta de Galicia admisible que unha administración pública
practique o mobbing inmobiliario?
4. Coñecía o Goberno galego, con anterioridade á denuncia da Fiscalía, o caso
desta muller que presuntamente sufriu mobbing inmobiliario por parte de
dous cargos da Xunta de Galicia?
5. En caso afirmativo, tomouse algún tipo de medida para impedilo?
6. Cal é o uso que a Xunta de Galicia ten previsto darlle esta edificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Abel Losada Álvarez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:10:54
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 17:10:59
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/12/2018 17:11:04
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/12/2018 17:11:06
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez e María Luisa Pierres
López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando
desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente.

o

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a variante de Vincios cunha
lonxitude de 1,6 km, un orzamento de 6.320.000 € e un horizonte temporal que
sitúa o remate desta actuación no ano 2017.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á variante de Vincios
se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada variante de Vincios?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2017?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 6.320.000€
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:05:00
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 12:05:07
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:05:16
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
A Atención Temperá está universalmente recoñecida como un conxunto de
accións que se orientan cara á prevención e a intervención asistencial dos nenos e
nenas que se atopan en situacións de risco ou que presentan algunha
discapacidade. Pero, á vez, é un conxunto de intervencións co que se actúa para
poder garantir as condicións e a resposta familiar ante estas circunstancias nas
diferentes contornas vitais.
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En maio de 2000 publicábase o Libro Branco da Atención Temperá, o que
supoñía que por primeira vez no noso país se chegara a un consenso científico
interdisciplinar das diversas especialidades que conflúen neste campo, coa
representación das diferentes Comunidades Autónomas e dos diferentes sectores
que inciden no campo da prevención, marcando así un fito histórico. Este é un
instrumento rigoroso e indispensable para a comprensión e o desenvolvemento da
Atención Temperá, que ademais de contribuír a reforzar o consenso profesional
sobre ela, propiciou unha importante expansión que se concretou na posta en
marcha de grupos de traballo intersectoriais, e no deseño de plans específicos de
Atención Temperá en numerosas comunidades autónomas, incrementáronse os
recursos dedicados á intervención temperá, servindo de referencia para a
realización de instrumentos técnicos, así como para establecer os plans de
formación e especialización profesional.
O marco legal regulatorio en Galicia é, tendo como base legal a Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, e a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais
de Galicia, o Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede
galega de atención temperá, así como un protocolo de coordinación entre os
servizos sanitarios, educativos e sociais asinado no ano 2014.
Sen embargo o escaso esforzo inversor e normativo destes últimos anos, segundo
os datos actualizados de recursos dedicados á Atención Temperá de proximidade
para nenos e nenas de 0 a 6 anos con problemas educativos, sinala na actualidade
unha situación comparativa moi desfavorable para a nosa comunidade autónoma.
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Estas carencias teñen reflexo na escasa extensión da rede, xa que trinta anos
despois de que se creara o primeiro servizo de proximidade, de 314 concellos, tan
so 92 contan cos servizos de Atención Temperá que marca a normativa do ano
2013, ademais a maioría non amosan unha planificación nin a medio nin a longo
prazo. Así, por exemplo, os últimos 6 servizos creados veñen de ser
subvencionados por un período de dous meses (do 1 de setembro a 31 de outubro
de 2018), e o resto funciona con subvencións periódicas por meses (a través do
programa operativo do FSE 2014-2020), ou por convenio renovable anualmente
(AGAT), sen que a día de hoxe coñezamos algunha previsión de futuro por parte
da Xunta de Galicia. Ademais as carencias no desenvolvemento normativo,
producen que a rede galega de atención temperá aínda non teña un sistema
regulador das instalacións e dotación equilibrada dos equipos conforme a unha
planificación rigorosa de necesidades. Desde xeito esta á suceder que un mesmo
número de profesionais (o mínimo de 3 que forma cada equipo) atenden por igual
unha comarca de 10.000 que unha de 100.000 habitantes.
Esta orde debería tamén dotar dun soporte informático unificado aos servizos.
Polo contrario a normativa de subvencións estableceu condicións absurdas para o
trámite e xustificación da actividade dos servizos, obrigando aos profesionais a
dedicar unha parte do seu tempo a unha tramitación administrativa que en moitas
ocasións resulta excesiva e innecesaria.
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Ao mesmo tempo, a Comisión Técnica e o Consello Autonómico de Atención
Temperá, creados polo Decreto de 2013, están sufrindo unha preocupante
inactividade durante estes últimos anos, cando a complexidade e implicación na
Atención Temperá dos servizos sociais, educativos e sanitarios debera dar lugar a
unha dinamización e coordinación destes organismos administrativos, así como a
desaparición na EGAP do Plan de formación en Atención Temperá (despois das
edicións 2015 e 2016), e a falla de continuidade da Axenda de Atención Temperá
2015-2017, con moitos dos seus obxectivos e liñas de actuación a día de hoxe
pendentes de cumprimento.
Os trastornos no desenvolvemento teñen gran transcendencia individual, familiar
e social, polo que a responsabilidade da Xunta de Galicia debera ser a de ofrecer
unha resposta que evite, no posible, as discriminacións e limitacións subseguintes
aos problemas que sofren os nenos e nenas con discapacidade ou con risco de
padecelas e as súas familias. O compromiso da nosa sociedade coa protección á
infancia, especialmente con aqueles grupos que están en risco de sufrir
alteracións no seu desenvolvemento, ademais de ser un expoñente inequívoco de
progreso e de solidariedade, ten que involucrar a todos os sectores sociais.
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Garántese deste xeito a compensación das desigualdades individuais e o dereito
para alcanzar un desenvolvemento evolutivo o máis normalizado posible e unha
vida plena e independente.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do funcionamento da rede galega de
Atención Temperá?
2. Considera o Goberno galego que o grado de cobertura da poboación galega
infantil desta rede é suficiente na actualidade?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar a dotación orzamentaria
dedicada á Atención Temperá?
4. Cando vai o Goberno galego a desenvolver o Decreto 183/2013, do 5 de
decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá?
5. Considera a Xunta de Galicia que os trámites administrativos para a
concesión desta prestación son excesivos?
6. En caso afirmativo, que medidas ten previsto poñer en marcha para reducir
a excesiva burocratización existente nestes servizos?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:12:47
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 17:12:52
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez e María Luisa Pierres
López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.
O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando
desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente.

o

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a circunvalación de Cangas
cunha lonxitude de 1,8 km, un orzamento de 2.037.190 € e un horizonte temporal
que sitúa o remate desta actuación no ano 2015.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a circunvalación de
Cangas se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Circunvalación de Cangas?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 2.037.190 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:05:44
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 12:05:52
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:06:00
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Concepción Burgo López, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
O concello de Pereiro de Aguiar (Ourense) ten unha poboación que está en
crecemento a respecto do que acontece en moitos concellos da provincia, no ano
1998 tiña 4.673 habitantes cando no 2017 eran xa 6.228, o cal demanda das
administracións unha resposta áxil e eficaz ás novas demandas para mellorar a
calidade de vida da veciñanza.
No curso escolar actual 2018/2019 a empresa adxudicataria da ruta de transporte
escolar nº6 do colexio CPI José García García- Mende, co inicio en Santa Cruz
(Nogueira de Ramuín), Armariz, Cebreirós, Cortiñas, Pereiro de Aguiar e Tibias
entre outras paradas dispón de 79 usuarios e usuarias entre o alumnado de
Educación infantil Primaria, e Secundaria, e alumnos e alumnas con necesidades
específicas de apoio educativo, a maioría dos cales son nenos e nenas do
Concello de Pereiro de Aguiar.
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Todo o alumnado que emprega esta ruta, de acordo coa Instrución 3/2018 da
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, sobre a xestión do transporte escolar para o
curso 2018/2019, son usuarios lexítimos do transporte escolar e gratuíto por
pertencer a etapas de escolaridade obrigatoria e cuxo domicilio se encontre fóra
do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha
distancia deste superior a 2 quilómetros, utilizando o itinerario máis directo sen
desvíos nin rodeos innecesarios, así mesmo, para ser usuario lexítimo do servizo,
o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a
situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida.
Por outro lado, dita instrución, establece que ao comezo do curso escolar, os
servizos provinciais de recursos educativos complementarios da Xunta de
Galicia, enviaranlles ás direccións dos centros, unha relación dos vehículos
asignados aos contratos de transporte, indicando a súa capacidade o número de
matrícula ... coa finalidade de comprobar a correcta execución do servizo
(cumprimento correcto do horario de entrada e saída, ruta e paradas…).
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Soamente cando circunstancias especiais, debidamente xustificadas aconsellen
ampliar os itinerarios existentes, e/ou introducir modificacións, as Xefaturas
territoriais elevarán unha proposta á Secretaría Xeral Técnica da Xunta de
Galicia.
No curso actual, a empresa adxudicataria de dita ruta de transporte escolar,
dispón dun autobús con 55 prazas, número inferior ao de número de usuarios e
usuarias lexítimos do servizo, o cal levou a realizar unha dobraxe da ruta, co fin
de dar servizo a todos e todas.
Así por exemplo o primeiro traxecto comeza recollendo aos usuarios e usuarias
sobre as 07:10 horas na localidade de Santa Cruz (Nogueira de Ramuín),
percorrendo o resto de paradas autorizadas, e chegando sobre as 08:25 horas ao
colexio (horario de entrada ao centro 09:00 horas). No segundo traxecto regresa
pola súa ruta ata a localidade de Cortiñas, e percorre as últimas catro paradas para
tentar chegar ás 09:00 horas, o cal supón que para chegar a tempo teña que
aumentar a velocidade, incrementándose tamén deste xeito o risco de accidente.
Na recollida á saída do centro tamén existe un dobre percorrido, e obriga a que
parte do alumnado teña que esperar case 45 minutos dende a saída do centro, que
luns, mércores e venres finaliza ás 15:00 horas e os martes e xoves ás 16:00
horas. Ocasionando graves prexuízos para as familias pois afecta á conciliación,
ao alumnado pois afecta ao tempo de estudo, de descanso, de ocio; e aos propios
traballadores e traballadoras do centro, que deben ampliar o seu horario laboral
para acompañar ao alumnado ata a saída do transporte.
Doutra banda, os municipios do rural de Pereiro de Aguiar, Esgos e Nogueira de
Ramuín, cunha poboación estimada de 10.000 habitantes, dos cales preto de
1.200 contan cunha idade inferior ao 16 anos, non dispoñen dun centro público de
educación secundaria e bacharelato debéndose desprazar os escolares ata o centro
CPI José García García.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Coñece a Xunta de Galicia os problemas aos que se están enfrontando os
usuarios e usuarias da ruta de transporte escolar do CPI José García García
de Mende (Ourense)?
2. En caso afirmativo, ten previsto o Goberno galego tomar algunha medida
para solucionar estes problemas?
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3. Considera a Xunta de Galicia que os actuais horarios de transporte escolar
do CPI José García García de Mende (Ourense), favorecen a conciliación,
o apoio aos alumnos e alumnas con necesidades específicas, a respectar o
tempo de estudo do alumnado, e ao de descanso dos propios traballadores e
traballadoras do centro?
4. Vai o Goberno galego a realizar algunha modificación do horario de
transporte escolar do CPI José García García, de Mende (Ourense)?
5. En caso afirmativo, cando ten previsto realizar estes cambios?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Luís Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:13:39
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 17:13:44
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2018 17:13:49
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Maria de la Concepción Burgo López na data 27/12/2018 17:13:54
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Abel Losada Álvarez e Julio Torrado Quintela,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano,
ao que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 20
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, así como
a histórica manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de
setembro.
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Manipulación que ante a proximidade das eleccións municipais se vén
acrecentando nestes últimos meses coa supresión das desconexións locais da
Radio Galega, unha medida estritamente política que obedece ao interese do PP
de controlar a información local de cara a estes comicios.
O tratamento informativo do accidente do festival do Marisquiño acontecido este
pasado mes de agosto en Vigo, volveu a poñer de manifesto por unha banda a que
a CRTVG funciona como unha cadea de transmisión dos argumentarios do PP, e
por outra a ausencia dun protocolo interno na CRTVG para que o equipo
directivo e de traballadores e traballadoras actúen correctamente na cobertura
dunha situación de crise. Si se realiza unha análise do tratamento informativo
deste asunto, dende o accidente ata o comezo da comisión de investigación no
Parlamento de Galicia, compróbase que hai unha clara intencionalidade política, a
de facer dende os medios de comunicación públicos galegos, oposición á equipa
de goberno do Concello de Vigo.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera que a cobertura do accidente do Mariquiño estivo á altura dun
medio público como a RTVG?
2. Consideran que na cobertura deste tema, o alcalde de Vigo tivo o mesmo
tratamento que outras institucións?
3. Que valoración fai da cobertura sobre a comisión de investigación do
Marisquiño creada recentemente no Parlamento de Galicia?
4. Considera a CRTVG que as novas que teñen relación co Concello de Vigo
se cobren con obxectividade e mantendo o principio de pluralismo
ideolóxico e social que deben rexer nun medio de comunicación público?
5. Ten previsto a CRTVG establecer un protocolo interno para que o equipo
directivo e de traballadores e traballadoras actúen correctamente na
cobertura dunha situación de crise?
6. En caso afirmativo, cando ten previsto poñerse en marcha?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Abel Losada Álvarez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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