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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Corrección de erros na execución dos acordos da Mesa do Parlamento do día 11 de
febreiro de 2019 en relación coa omisión de diversas respostas a preguntas escritas
Advertido un erro material, por omisión, na relación de respostas a preguntas escritas incluídas na
Mesa do Parlamento da reunión do 11 de febreiro de 2019, publicadas no BOPG núm. 431, do 14
de febreiro de 2019, procédese á súa corrección nos seguintes termos:
Na páxina 147879 débese engadir:
- 45681 - 33691 (10/PRE-011387)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os danos medioambientais no río Tambre, no concello de Ames, dende o mes de xuño
- 45680 - 34463 (10/PRE-011458)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Política
Social aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano 2017
- 45679 - 34472 (10/PRE-011467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Política
Social aos concellos de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no ano 2017

CSV: 93HJ6AqqX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 45659 - 40616 (10/PRE-012009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para acadar os obxectivos ﬁxados na I
Conferencia internacional de mulleres da pesca, celebrada en novembro de 2018 en Santiago de
Compostela
- 45657 - 41181 (10/PRE-012089)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible recepción por parte da Xunta de Galicia das propostas presentadas polo Concello
de Miño para a súa inclusión no Plan de transporte público de Galicia que se está a tramitar, a súa
valoración ao respecto e as actuacións previstas para mellorar de xeito substancial os servizos de
transporte que afectan ese concello
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- 45685 - 41402 (10/PRE-012125)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non promover un acordo parlamentario co ﬁn de impulsar
un estudo relativo á creación dun centro público de referencia para a rehabilitación das persoas
con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación coa promoción dunha estratexia galega
de atención a esa doenza e as medidas que vai adoptar ao respecto
- 45655 - 41617 (10/PRE-012151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos datos referidos a Galicia reflectidos no informe publicado polo Instituto Nacional de Estatística en relación coa recollida e co tratamento
de residuos correspondente ao ano 2016, así como as actuacións que está a levar a cabo para
acadar a media estatal de residuos non mesturados e reciclables e o prazo previsto para ese
fin
- 45684 - 33396 (10/PRE-012213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos criterios que está a aplicar o Sergas para a atención das reivindicacións locais en materia de atención primaria
- 45683 - 33611 (10/PRE-012255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a atención sanitaria na Pontenova
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- 45677 - 35224 (10/PRE-012480)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da substitución do facultativo do centro médico
de Cabo de Cruz para evitar o seu pechamento durante os meses de verán
- 45676 - 35299 (10/PRE-012492)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para adaptar as prazas de formación que se están a ofertar
en Galicia polo sistema de residencia MIR e EIR ás necesidades reais de cobertura de profesionais
no Sergas
- 45673 - 35382 (10/PRE-012502)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Sergas para garantir a cobertura das prazas de pediatría nos centros de saúde de Coruxo e de Navia, en Vigo
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- 45672 - 35384 (10/PRE-012503)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación levada a cabo pola dirección do hospital Lucus Augusti, de Lugo, en relación co
suicidio dunha paciente nese hospital o día 12 de maio de 2018
- 45671 - 35425 (10/PRE-012511)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os prexuízos que lles está a ocasionar aos pacientes e aos profesionais do centro de saúde
de Cambados a decisión do Goberno galego de pechar o centro pola tarde durante o verán
- 45670 - 35437 (10/PRE-012513)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o cumprimento das ambulancias UVI móbiles do 061 co peso máximo permitido pola lei
- 45669 - 35447 (10/PRE-012514)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
concertados para a prestación do servizo de diálise
- 45675 - 35377 (10/PRE-012516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a calidade asistencial, en especial a pediátrica, no centro de saúde de Gondomar
- 45668 - 35454 (10/PRE-012517)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal do Salnés referida ao traslado da atención aos partos durante os meses de verán ao Complexo Hospitalario de Pontevedra
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- 45674 - 35379 (10/PRE-012519)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a asunción de responsabilidades polas deﬁciencias detectadas nas cociñas da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, en particular na do Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense
- 45564 - 35778 (10/PRE-012564)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deﬁciencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
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- 45666 - 35867 (10/PRE-012580)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da baixada que presenta a licitación da Administración central para Galicia no ano 2017, en relación co ano 2016
- 45665 - 35868 (10/PRE-012581)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as consecuencias que vai ter a baixada da licitación pública en Galicia no ano 2017 nos orzamentos xerais do Estado para a Comunidade Autónoma
- 45664 - 35893 (10/PRE-012583)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta a licitación pública en Galicia no ano 2017 en relación
co resto das comunidades autónomas
- 45662 - 36258 (10/PRE-012633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das xestións oportunas diante das institucións europeas e estatais para demandar a inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto)
no corredor atlántico ferroviario de mercadorías e mellorar a conexión ferroviaria Vigo-Porto
- 45661 - 36652 (10/PRE-012667)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 4 máis
Sobre o posible coñecemento polo Goberno galego dos motivos e circunstancias da supresión do
programa Parlamento da CRTVG
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- 45663 - 36257 (10/PRE-013267)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Parlamento Europeo e ao Goberno
central da inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías, modiﬁcando para ese ﬁn a parte III do anexo da proposta da Comisión
2018/0228 (COD), así como o impulso da mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto
- 45658 - 41180 (10/PRE-013371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible recepción por parte da Xunta de Galicia das propostas presentadas polo Concello
de Miño para a súa inclusión no Plan de transporte público de Galicia que se está a tramitar, a súa
valoración ao respecto e as actuacións previstas para mellorar de xeito substancial os servizos de
transporte que afectan ese concello
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- 45656 - 41572 (10/PRE-013388)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego nos dez últimos anos para protexer o río
Barbaña e o seu contorno natural das agresións ambientais que vén padecendo no concello de
Ourense, as causas desta situación e o impacto ambiental que tiveron as verteduras deste ano, así
como as actuacións previstas ao respecto e a realización dalgunha avaliación do estado do río
- 45678 - 34478 (10/PRE-013669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor
- 45667 - 35839 (10/PRE-013758)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a información e as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para resolver as
carencias existentes en materia de atención sanitaria, en especial de atención pediátrica, no concello de Cedeira, así como os prexuízos ocasionados á cidadanía, como consecuencia da non-substitución das baixas e vacacións do persoal facultativo
- 45660 - 38020 (10/PRE-014082)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación da pesqueira do polbo, así como a súa
opinión en relación cos resultados das últimas campañas e a adopción na actualidade das medidas
necesarias para garantir a continuidade da especie e a súa rendibilidade pesqueira
- 45654 - 42452 (10/PRE-014131)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento e as medidas realizadas e que debe realizar a Xunta de Galicia en aras de
solucionar os problemas que obrigaron a suspender a actividade do Laboratorio de Saúde Pública
de Galicia, en Lugo

CSV: 93HJ6AqqX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182125
Data
07/02/2019 15:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 33691 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os danos medioambientais no río Tambre, no
concello de Ames, dende o mes de xuño”, (publicada no BOPG número 345 do 2 de agosto
de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade e a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“Ao respecto das cuestións formuladas na iniciativa, cómpre indicar que por parte de Augas de
Galicia se recibiron alertas a través do servizo de emerxencias 112 por turbidez e afección á
fauna piscícola en datas de 23 e 24 de xuño de 2018 e de 7 e 8 de xullo de 2018.
Como seguimento destas alertas leváronse a cabo inspeccións na zona (Ames) e augas arriba
(ata o concello do Pino), na bacía do río Tambre en datas de 23 e 24 de xuño e de 7, 8, 9 e 10 de
xullo, non observándose vertidos que orixinasen a afección ao medio receptor que foi alertada.
Nas inspeccións de seguimento levadas a cabo no mes de xullo, obsérvase visualmente
turbidez, tanto no río Tambre á altura de Ames, como augas arriba e en varios afluentes do

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-kojusd6jt-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 6245a492-6480-5321-c4a2-21e34af125b8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmo, coincidindo nalgúns casos coa presenza de terras traballadas nas proximidades das
ribeiras dos ríos e indicios de episodios de precipitacións fortes en xornadas pasadas.
Compróbase tamén, no punto de máis augas arriba do río Tambre inspeccionado, que a turbidez
que se aprecia visualmente, diminúe.
En todo caso, desde Augas de Galicia, continuarase co seguimento dos vertidos inventariados
no río Tambre, ao obxecto de tratar de evitar que situacións como a acontecida se poidan volver
repetir.
Por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural realizáronse todas as actuacións precisas
para determinar as posibles causas dos episodios detectados na zona. Como resultado destas
actuacións, non foi posible detectar ningún vertido que puidese ser responsable da situación
alertada. En consecuencia, mantivéronse os servizos de vixilancia no curso principal do río e
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ampliáronse cara aos principais afluentes.
En cada unha das denuncias recibidas, os axentes medioambientais do Servizo de
Conservación da Natureza da Coruña actuaron inmediatamente e de xeito conxunto co persoal
de Augas de Galicia e mesmo con axentes da Policía Autonómica. En todas as ocasións, foron
analizados diversos parámetros característicos da calidade da auga e tomáronse mostras para a
súa posterior análise.
Non se detectou ningunha afectación sobre a flora no tramo e recolléronse exemplares de
especies acuáticas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-kojusd6jt-4
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182124
Data
07/02/2019 15:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34463, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López,
sobre,“convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de
Política Social aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano
2017”, (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

Os datos polos que se inquire son os seguintes:

CONCELLO DE ABADÍN (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Bonos Concilia
Importe Axudas a EI Municipais

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-a8NIdwUe6-8
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Investimento
Mantemento

3
32.768,62€
23.557,40€
9.211,22€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Maiores
Reforma CD
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

40
62.895,80€
3.528
21

INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

2
16.815€
3
12.620,28€
1
907,5€
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CONCELLO DE BEGONTE (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Prazas Casas Niño
Bonos Concilia

SI
2

DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Maiores
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia
INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

30
2.445
18

1
16.815€
14
50.895,37€
1
545,71€

CSV: 93HJ6AqqX5
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CONCELLO DE CASTRO DE REI (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Investimento
Mantemento

33.411,96€
12.411,96€
21.000€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Discapacidade
Investimento
Prazas Maiores
Investimento
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

52
1.173.925,36€
172
2.078.255,25€
2.130
15
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INCLUSIÓN
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

14
47.879,86€
1
432,75€

CONCELLO DE COSPEITO (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Mantemento
DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Maiores
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

14.000€
14.000€

40
3.486
29

INCLUSIÓN
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-a8NIdwUe6-8
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Investimento

12
54.725,45€
3
8.597,85€

CONCELLO DE GUITIRIZ (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Mantemento
DISCAPACIDADE / MAIORES
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia
XUVENTUDE
Subvención Voluntariado Xuvenil

9.211,22€
9.211,22€

3.629
28

4.730€
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INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento
Programa Educación Familiar

3
16.815€
8
23.511,38€
1
3.071€
11.836,8€

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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REXISTRO-a8NIdwUe6-8
Verificación:
CVE-PREPAR: fbd8ea30-7fa2-26e6-4154-e781fb4451f4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182123
Data
07/02/2019 15:04

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34472, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre,“convenios,
subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Política Social aos
concellos de Meira, Muras, Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no ano 2017”, (publicada no
BOPG número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Os datos polos que se inquire son os seguintes:

CONCELLO DE MEIRA (2017)
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ESCOLAS INFANTÍS
Prazas do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

39

DISCAPACIDADE / MAIORES
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

619
5

INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento

1
16.815€
1
2.279,71€
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CONCELLO DE MURAS (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Investimento

14.852,75€
14.852,75€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

1.506
4

1
16.815€
1
2.396,28€
1
5.069,53€

- CONVENIOS Convenio de incorporación do Concello de Muras ao programa “Xantar na Casa” do

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-Tq1KR8uao-6
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Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar asinado o 07/02/2017.

CONCELLO DE A PASTORIZA (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Mantemento

9.211,22€
9.211,22€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Maiores
Investimento
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

16
156.818,60€
2.642
17

INCLUSIÓN
Beneficiarios/as RISGA
Investimento

6
13.795,60€
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CONCELLO DE POL (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Importe Axudas a EI Municipais
Investimento
Mantemento

30.449,86€
21.238,64€
9.211,22€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

1.513
9
INCLUSIÓN

Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

1
16.815€
3
6.953,32€
1
190

CSV: 93HJ6AqqX5
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CONCELLO DE RÁBADE (2017)
DISCAPACIDADE / MAIORES
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia

1.340
6

XUVENTUDE
Subvención Voluntariado Xuvenil

1.200€
INCLUSIÓN

Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento

1
16.815€
27
125.575,31€
5
6.753,86
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CONCELLO DE VILALBA (2017)

ESCOLAS INFANTÍS
Prazas do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
Importe Axudas a EI Municipais
Investimento
Mantemento

74
19.052,85€
8.552,85€
10.500€

DISCAPACIDADE / MAIORES
Prazas Discapacidade
Investimento
Prazas Maiores
Investimento
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia
Orde Accesibilidade

30
210.782,40€
24
314.133,60€
10.978
79
71.995€

XUVENTUDE

CSV: 93HJ6AqqX5
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Subvención Voluntariado Xuvenil

4.800€

INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento
Programa Educación Familiar

8
50.445€
50
162.711,13€
7
9.980,16€
53.058,52€
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CONCELLO DE XERMADE (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Prazas Casas Niño
Bonos Concilia

SI
1
DISCAPACIDADE / MAIORES

Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia
Traballadores/as Atención Temperá

3.101
24
3

(agrupación de concellos de Xermade, A Capela
e As Pontes de García Rodríguez)

XUVENTUDE
Iniciativas Locais Xuventude
Campos de Traballo

4.200€
10.864,23€

INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento

2
16.815€
10
30.851,70€

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-Tq1KR8uao-6
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- CONVENIOS Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e o Concello de Xermade
para a organización do campo de traballo “Casa da neveira” de temática arqueolóxica, do 4
ata o 15 do mes de xullo. Data sinatura: 23 de xuño. Achega da DXXPV: 10.864,23€

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 5 de 5
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182102
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 40616 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para
acadar os obxectivos fixados na Primeira Conferencia Internacional de Mulleres da Pesca
celebrada en novembro de 2018, en Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
391 do 29 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Tal como se sinala na pregunta, recentemente tiña lugar a celebración do I Congreso
Internacional de Mulleres da Pesca en Galicia, no que o Goberno central, a Xunta e a
Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) reivindicamos a
posta en valor do papel da muller no sector, facendo de Galicia o porto base para a creación
desta gran rede mundial de mulleres do mar.
A gran razón disto radica en que folga dicir que o sector feminino representa tres de cada catro
profesionais do marisqueo a pé, das redes e das fábricas transformadoras e conserveiras.
Co obxectivo de incrementar o número de mulleres ocupadas no sector da pesca, apostamos
firmemente por dúas liñas, unha centrada na formación e outra no reforzo da capacidade
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produtiva do noso mar.
No relativo á formación, cabe dicir que esta é unha área blindada e que desde a Consellería do
Mar apostamos decididamente pola formación. Por iso ampliamos a oferta formativa e as contías
asignadas a este fin neste ano medraron, por xunto, case un 8%, o que fai que a cifra de suba
acade un aumento do 12% no último trienio e dun 32% desde 2015.
No relativo ao reforzo da capacidade produtiva, cabe sinalar que desde 2009, as cotas globais
para España nas augas do Cantábrico e Noroeste e Gran Sol e Francia medraron case nun
90%, é dicir, practicamente se duplicaron. A maiores, desde o ano 2010, foron recuperados para
o marisqueo máis de 12,5 millóns de m2 de zonas improdutivas.
Con este traballo estamos a ver como se ten invertido a evolución do emprego no mar e como o
número medio anual de novos permex no Goberno actual é case o dobre dos outorgados
anualmente polo anterior. Ademais, a media de ingresos por persoa no marisqueo a pé medrou
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nun 40% desde 2009.
Amais, a Consellería do Mar está a apoiar e apostar por actuacións para mellorar a igualdade de
oportunidades das mulleres no sector da pesca e cabe indicar que seguimos traballando na
mellora da visualización, presenza e capacidade de decisión e xestión da muller neste sector. De
feito, temos que poñer en valor proxectos como o de cooperación ‘Candieira’, levado a cabo
dentro dos Grupos de Acción Local de Pesca.
Por último, tamén estamos a traballar, xunto a outros departamentos do Goberno autonómico,
para sobordar as barreiras que dificultan a conciliación da vida laboral, familiar e persoal no
sector do mar, para o que se están a desenvolver proxectos que en breve tempo verán a luz e
que serán levados a cabo co apoio das confrarías de pescadores e outras entidades
representativas do sector.
En definitiva, a Xunta de Galicia leva máis de 25 anos traballando pola profesionalización do
sector e o recoñecemento dos dereitos da muller no sector marítimo-pesqueiro, e seguirá a
facelo, porque é unhas das pezas angulares do noso quefacer diario.
Para maior información, sobre este asunto, poden consultar a resposta da Conselleira do Mar na
sesión plenaria do 21 de novembro, a través da iniciativa 36641, na seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-21?
part=fda71b85-efc3-4639-bda6-4bc843e143be&start=4033.”

CSV: 93HJ6AqqX5
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182099
Data
07/02/2019 15:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 41181 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a posible recepción pola Xunta de Galicia das
propostas presentadas polo Concello de Miño para a súa inclusión no Plan de transporte
público de Galicia que se está a tramitar, a súa valoración ao respecto e as actuacións
previstas para mellorar de xeito substancial os servizos de transporte que afectan a ese
concello”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Actualmente, todas as propostas recibidas dos concellos de Galicia están sendo estudadas de
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cara á análise da viabilidade da súa incorporación ao Plan de Transporte Público de Galicia.
A Administración Autonómica prevé, a través do Plan de Transporte Público de Galicia, unha
mellora substancial dos servizos de transporte público regular de viaxeiros de uso xeral por
estrada en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Para iso, a partir do obxectivo xeral do Plan de Transporte Público de Galicia, que non é outro
que acadar un modelo de transporte público por estrada sostible e eficiente, que se adapte
mellor ás necesidades da cidadanía de Galicia, desenvólvense uns obxectivos máis específicos
que, seguindo o indicado na Lei 10/2016, son os seguintes:
-Facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia
social e sostibilidade económico-financeira e medioambiental.
-Fomentar e potenciar o uso prioritario do transporte público en calquera dos seus modos.
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-Facilitar a intermodalidade do servizo e a súa accesibilidade ás persoas, de xeito que se
potencie a súa concepción como unha alternativa sostible fronte ao transporte particular e
contribúa á vertebración territorial da Comunidade Autónoma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-NnVobJnDF-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 33959ae5-3222-7e66-ac10-83a7eba7f6d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-NnVobJnDF-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182129
Data
07/02/2019 15:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 41402 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira,
sobre “as razóns da Xunta de Galicia para non promover un acordo parlamentario co fin
de impulsar un estudo referido á creación dun centro público de referencia para a
rehabilitación das persoas con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación
coa promoción dunha estratexia galega de atención a esa doenza e as medidas que vai
adoptar ao respecto”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta n.º
42379 que tivo lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-rVH87WiiW-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 3b9cde45-e760-3a86-3799-c794fd6437f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=8525.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182081
Data
07/02/2019 15:00

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 41617 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo, sobre “a
opinión do Goberno galego respecto dos datos referidos a Galicia reflectidos no informe
publicado polo Instituto Nacional de Estatística en relación coa recollida e tratamento de
residuos correspondente ao ano 2016, así como as actuacións que está a levar a cabo
para acadar a media estatal de residuos non mesturados e reciclables e o prazo previsto
para ese fin”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
““No relativo á recollida e tratamento de residuos, cómpre destacar as medidas postas en
marcha por Sogama para incrementar a súa capacidade de xestión, tanto cualitativa como
cuantitativamente, co obxectivo de acadar unha maior e mellor recuperación de materiais
reciclables da fracción resto, cuxa xestión lle vén encomendada pola práctica totalidade dos
concellos.
Ademais, a Xunta vén desenvolvendo medidas de sensibilización e de apoio aos concellos no
fomento da recollida selectiva de residuos. O obxectivo é acadar as taxas de xestión sinaladas
polo Plan Estatal Marco de Residuos. De feito, en decembro de 2016 actualizouse o Plan de

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-2AAIBu3H2-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 53b33285-e405-0f49-0f34-0afb4da1daf8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xestión de Residuos Urbanos de Galicia, establecendo os obxectivos de reciclado para as
principais fraccións co horizonte no ano 2020.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182128
Data
07/02/2019 15:05

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33396 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego en relación cos
criterios que está a aplicar o Sergas para a atención das reivindicacións locais en materia
de atención primaria”, (publicada no BOPG número 338 do 19 de xullo de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Para a prestación da asistencia sanitaria dispoñemos na Comunidade Autónoma de Galicia
dunha ampla rede de centros de saúde, puntos de atención continuada (469 CS, 91 PACs), e
hospitais (14), ademais da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061, e demais axencias e
organismos dependentes da Consellería de Sanidade e Servizo Galego de Saúde.
Nestes centros e dispositivos desenvolven o seu traballo arredor de 38.000 profesionais, 1.544
máis que no 2008 (7% máis médicos de familia, 6% máis persoal de enfermería).
Coas ofertas públicas de emprego foron 6.133 prazas convocadas entre 2009 e 2017 (851 de
persoal médico, 2.311 de persoal de enfermería ou outros diplomados, 2.971 outro persoal).

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-5ODosrOro-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 90bb1c96-4225-9632-f232-8670dcc04776
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Levamos a cabo convocatorias anuais de Ofertas Públicas de Emprego (OPES). Entre 2012 e
2016 ofertamos 1.606 prazas. OPE 2017: 1.616. OPE 2018:1400 prazas.
No período 2017/2020, teremos ofertada a posibilidade de estabilizarse a 5.000 persoas.
Nos últimos anos vimos incrementando a oferta de prazas MIR; na última convocatoria
realizamos a maior oferta dos últimos anos, con 404 prazas; 105 prazas para medicina familiar
e comunitaria, 7 máis que en 2017 e 13 máis que no 2016.
Ademais solicitamos en reiteradas ocasións ao Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social o incremento das prazas que temos acreditadas para poder aumentar a oferta de pediatría
de 20 a 26 prazas.
Es seguimos avanzando cara un novo modelo de atención primaria con medidas como o
incremento do salario do persoal estable no mes de xaneiro de 2019 coa aplicación das
retribucións previstas por carreira profesional unha vez remate a avaliación realizada; no primeiro
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trimestre do 2019 incorporaremos a figura do director de primaria na estrutura das Xerencias e
neste ano realizaremos nomeamentos estables aos residentes que rematen o MIR de familia de
pediatría, con duración mínima dun ano.
Levaremos a cabo os cambios que precisa o modelo organizativo desde o diálogo e o traballo
colaborativo da Administración, os profesionais e a cidadanía.
De cara a acordar un plan de traballo cos profesionais e máis medidas para seguir avanzando, o
pasado día 18 de decembro convocamos unha reunión con representantes de todas as
categorías das áreas sanitarias e persoal de xestión, dos colexios profesionais e sociedades de
médicos de familia, de enfermería especialista de atención primaria, membros do Consello
asesor de Sanidade e sociedades científicas.
Constituíronse seis grupos de traballo para abordar: a reorganización e a creación de equipos
para identificar os novos roles dos profesionais que traballan na atención primaria; as medidas
encamiñadas á atención da demanda con calidade e seguridade; a priorización do plan de
investimentos previstos para 2019 na atención primaria; as relacións entre a atención
hospitalaria e a primaria; a formación e a investigación, e a relación cos pacientes a través das
novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde.
O plan de traballo acordado programouse para poder contar coas primeiras conclusións dos
expertos no mes de febreiro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-5ODosrOro-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 90bb1c96-4225-9632-f232-8670dcc04776
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: 93HJ6AqqX5
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/02/2019 15:05:36

152756

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182127
Data
07/02/2019 15:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33611 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a atención sanitaria en A Pontenova”, (publicada no
BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde garante o mantemento da calidade asistencial que se presta no
centro de saúde da Pontenova, que seguirá contando cos

mesmos servizos sanitarios,

medicina xeral, enfermaría e servizos administrativos, entre outros.
O Servizo Galego de Saúde realizou unha reorganización dos recursos asistenciais asignados a
este concello sen comprometer a calidade da asistencia sanitaria.
O concello da Pontenova conta cunha poboación total de 2.402 habitantes. Descontada a
poboación en idade pediátrica, conta cun total de 1.993 tarxetas sanitarias, que se distribuirán
entre os dous facultativos do centro de saúde.
O centro de saúde da Pontenova contaba con tres facultativos de Medicina Familiar e
CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-wisDdAmm2-3
Verificación:
CVE-PREPAR: c4264803-c140-f346-04c9-e7f27e45c979
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comunitaria, que tiñan asignadas un promedio de 664 tarxetas sanitarias cada un deles.
Ademais, conta con servizo de enfermería (con dous profesionais) e cun auxiliar administrativo.
Trala xubilación dun dos profesionais que ocupaba unha das prazas de medicina de familia,
levouse a cabo unha reordenación dos cupos médicos deste centro de saúde (substancialmente
inferiores á maioría dos concellos de Galicia e mesmo da provincia de Lugo, e ao promedio que
se considera adecuado, de 1.500 tarxetas sanitarias por facultativo).
A reorganización de recursos levada a cabo determina que nese centro de saúde é suficiente
con dúas prazas de facultativo, xa que cada un dos profesionais contará cun total de 998
tarxetas asignadas ao seu cupo.
Para levar a cabo a reorganización asistencial tivéronse en conta criterios obxectivos, como
poboación de referencia, número de tarxetas sanitarias, distribución xeográfica... e, sobre todo, a
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premisa de seguir garantindo a calidade asistencial e a continuidade de todos os servizos
sanitarios que se prestan neste centro de saúde (medicina de familia, enfermería...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-wisDdAmm2-3
Verificación:
CVE-PREPAR: c4264803-c140-f346-04c9-e7f27e45c979
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182121
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35224 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da substitución do facultativo do centro médico de Cabo de Cruz para evitar o seu
pechamento durante os meses de verán”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O peche do consultorio periférico de Cabo de Cruz en Boiro durante o período estival, vense
realizando dende fai máis de 10 anos para poder compatibilizar o dereito dos profesionais ao
desfrute das súas vacacións co dereito dos usuarios a recibir unha atención accesible e de
calidade que terán no Centro de Saúde de Boiro que está a 4 km (9 minutos de duración do
traxecto), e que dispón de 11 médicos xerais, 3 pediatras, 11 enfermeiras, 3 auxiliares de
enfermaría, 1 matrona, 1 de odontoloxía, 1 de hixiene bucodental, 1 farmacéutico, 4
fisioterapeutas, 1 traballador social e 3 de función administrativa.”

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-5176I0GnT-9
Verificación:
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

152760

Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182120
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35299 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a planificación do Goberno galego para a
daptar as prazas de formación que se están a ofertar en Galicia polo sistema de
residencia MIR e EIR ás necesidades reais de cobertura de profesionais no Sergas”,
(publicada no BOPG número 352 do 5 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“No Plan de Estabilidade do Emprego e Provisión do Persoal Estatutario do Sergas 2017-2018,

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-LarFvhmam-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a0fb7b7-4ec4-c693-61f7-3ceaaf473a68
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

quedou recollido o compromiso de reducir a temporalidade no Servizo Galego de Saúde, que
permitirá reducir ata o 5% a porcentaxe que representa o persoal eventual.
Obxectivo que se sitúa ata tres puntos por debaixo do asumido a nivel nacional polo Ministerio
de Hacienda, do 8%.
Galicia foi das primeiras comunidades en impulsar un Plan de Estabilidade para asentar as
plantillas e mellorar así a calidade asistencial.
Coa creación de 365 novas prazas no Sergas nos achegaremos a este obxectivo de reducir a
interinidade ata o 5% e impulsar a estabilidade laboral.
No Decreto de convocatoria da OPE 2017 ofertáronse un total de 1.616 prazas.
Na recentemente aprobada OPE do 2018 ofértanse 1.400 prazas.
Así mesmo, no horizonte 2017-2020, a través de novas ofertas, arredor de 5.000 persoas
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poderán acceder a unha praza estable.
A oferta docente prepárase en base a Informes de planificación de prazas nas que se estiman as
necesidades a medio prazo de profesionais en base a xubilacións, defuncións, ausencias por
incapacidade temporal, contratacións. Dita información permite valorar que especialidades son
excedentarias ou deficitarias no seu caso.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-LarFvhmam-8
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182117
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35382 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a cabo o
Sergas para garantir a cobertura das prazas de pediatría nos centros de saúde de Coruxo
e de Navia, en Vigo”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de setembro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Efectivamente, a nosa intención é dotar ao Centro de Saúde de Navia, que non está
masificado en absoluto e ten espazo e consultas libres (incluso nunha área exclusivamente

CSV: 93HJ6AqqX5
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pediátrica) de pediatra e enfermería para asumir aos nenos que actualmente hai en Coruxo, e
que desde mediados do mes en curso están sendo atendidos por unha substituta, ante a
xubilación da titular da praza.
Coruxo dista apenas 3 km do centro de saúde de Navia, polo que non afectaría practicamente en
nada aos seus usuarios, e menos se vemos as vantaxes que lles vai reportar ese curto
desprazamento:
- liberdade de elección entre os 4 pediatras que terá Navia e non ser cautivo da imposibilidade
de elección.
- ampliación da franxa horaria, ao estar dispoñible a atención pediátrica de mañá e de tarde.
- posibilidade de que os pediatras poidan facer unha atención en equipo naqueles casos máis
complexos, xa que a existencia de máis dun pediatra permite consultar dúbidas e polo tanto
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unha atención máis resolutiva.
- garantía de continuidade, xa que con 4 pediatras a atención pediátrica está garantida todos
os días hábiles do ano, cousa que non ocorre en Coruxo, onde as vacacións, os permisos, as
ausencias imprevistas, etc, ante a ausencia de substitutos, fai que deban ser cubertas por
médicos de familia, ou obriga a desprazar sistematicamente.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

152766

Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182116
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35384 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a actuación levada a cabo pola Dirección
do Hospital "Lucus Augusti" de Lugo en relación co suicidio dunha doente nese hospital
o día 12 de maio de 2018”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de setembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As actuacións levadas a cabo pola dirección do HULA foron as adecuadas. Dado que o suceso
aconteceu un sábado o Xefe da Garda dese día asumiu a coordinación das actuacións de forma
inmediata, estando desde o primeiro momento e xunto coa Supervisora de Enfermería de Garda
ao fronte das mesmas.
A doente foi ingresada nun Servizo de Cirurxía. Esta doente foi valorada polo Servicio de
Psiquiatría sen apreciarse risco autolítico e sen necesidade de traslado á Unidade de Agudos
nin de aplicar o Protocolo de Pacientes Ingresados con Risco de suicidio.

CSV: 93HJ6AqqX5
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Cando aconteceu este accidente non se atopaba ningún familiar da doente no hospital. Foron
informados telefonicamente polo facultativo responsable da doente. Loxicamente dada a
gravidade do sucedido utilizouse o medio máis rápido, a comunicación telefónica.
Tanto o Xefe de Garda como a Supervisora estiveron pendentes da chegada dos familiares para
atendelos.
Utilizouse o Sistema de Notificación de Eventos Adversos (SINAPS) realizándose unha análise
para avaliar o acontecido e a proceder a aplicar as medidas de mellora necesarias.
Ademais de iniciar este procedemento a Dirección Asistencial, en concreto o Director de
Procesos Asistencias e o Director de Procesos con Ingreso, reuníronse cos familiares o dia 16 de
maio e informaron de todas as accións realizadas, e as que se estaban levando a cabo para a
análise deste incidente. Ofrecéuselles atención Psicolóxica, sendo atendidos na Unidade de
Saúde Mental correspondente e de forma inmediata.
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O Hospital ten establecido un programa de actuacións ante estas situacións e tamén ante a
sospeita de condutas autolíticas, pero somos conscientes que, como se recolle no protocolo de
pacientes ingresados con risco de suicidio, non existe ningún método totalmente fiable para
previr o suicidio.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-mQtHsgEGt-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/02/2019 15:04:03

152770

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182115
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35425 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os prexuízos que lles está a ocasionar aos
doentes e aos profesionais do Centro de Saúde de Cambados a decisión do Goberno
galego de pechar o centro pola tarde durante o verán”, (publicada no BOPG número 352 do
5 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As ausencias dos profesionais do Centro de Saúde de Cambados, están a cubrirse cos
mesmos criterios que en calquera outro Centro de Saúde, e que garanten unha asistencia e
accesibilidade adecuada á poboación.
A escaseza de Médicos de Familia e Pediatras é unha circunstancia coñecida por todos e que
afecta non só á nosa área sanitaria ou a nosa CCAA, senón a todas as CCAA.
A pesar disto, desde a Xerencia faise o esforzo cada día en implementar medidas organizativas
que ademais de garantir a asistencia permitan o goce de vacacións dos nosos profesionais.

CSV: 93HJ6AqqX5
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Desde o ano 2012, durante o período de verán, a solicitude de ‘todos’ os médicos de cabeceira
do Centro de Saúde a atención ordinaria realízase en horario de mañá (de 8 a 15 h.) o que
permite a autoxestión das ausencias por vacacións do Centro.
A intersustitución dos profesionais dun Servizo de Atención Primaria, realízase de forma similar a
como se realiza nun servizo de calquera outra especialidade hospitalaria.
Lembrar que o Punto de Atención Continuada (PAC) de Cambados mantén a súa actividade en
horario de 15 a 8 horas e durante 24 horas os fins de semana e festivos. Neste sentido, as cifras
de actividade de atención de urxencias extrahospitalarias do PAC revelan que atende una media
diaria de 70-80 pacientes e, concretamente, en xullo e agosto dita media increméntase
levemente ata os 74-84 pacientes.
Os datos oficiais do SERGAS reflicten que, cada ano, o 80% do incremento de asistencias
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estivais neste PAC cambadés coincide exclusivamente coa fin de semana de celebración da
Festa do Albariño en agosto- cando a media de atención urxente se duplica- volvendo ás cifras
moderadas de actividade habitual durante o resto do verán.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
CVE-PREPAR: 1b464bb6-2a47-b352-e529-f9a3bc3c0fe3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182114
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35437 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns da Xunta
de Galicia para non promover un acordo parlamentario co fin de impulsar un estudo
referido á creación dun centro público de referencia para a rehabilitación das persoas
con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación coa promoción dunha
estratexia galega de atención a esa doenza e as medidas que vai adoptar ao respecto”,
(publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Todas as ambulancias que integran a rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061
cumpren o Real decreto 836/2012, do 25 de maio, polo que se establecen as características
técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos de transporte sanitario
por estrada e o o Real decreto 866/2010, do 2 de xullo, polo que se regula a tramitación das

CSV: 93HJ6AqqX5
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reformas de vehículos.
Cumpren tamén coa norma UNE EN 1789:2007+A2:2014 ademais do Regulamento da Unión
Europea nº 1230/2012 da Comisión do 12 decembro de 2012 polo que se desenvolve o
Regulamento (CE) nº 666/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta aos
requisitos de homologación de tipo relativos ás masas e dimensións dos vehículos a motor e
dos seus remolques e polo que se modifica a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do
Consello e se deroga a Directiva 92/21/CEE, relativa ás masas e dimensións dos vehículos a
motor categoría M1, segundo confirma o informe pericial visado polo Ilustre Colexio Oficial de
Enxeñeiros Industriais de Galicia solicitado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 para coñecer de xeito independente a situación real das ambulancias que ten
contratadas.
Examináronse 25 ambulancias pertencentes á rede de transporte sanitario urxente nas que se
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incluía a totalidade das ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado. O informe concluía o
seguinte:
1. A totalidade das ambulancias inspeccionadas cumpren con todas as exixencias normativas
aplicables.
2. Comprobouse o peso de cada unha das ambulancias sendo todas elas aptas atendendo ás
exixencias de masas máximas admisibles segundo a normativa aplicable.
3. O estado de conservación de todas as ambulancias

así como os equipos opcionais

instalados era conforme no momento da súa inspección.
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 facilitou unha copia deste informe a
súa Xunta de Persoal polo que os traballadores son coñecedores do mesmo.
En relación á falta de material ao que aluden, como por exemplo a falta de rodas de reposto, tan
só aclarar, que cos avances tecnolóxicos outras opcións teñen cabida no marco legal como o kit
reparapinchazos que é o equipamento que levan todas ás ambulancias pertencentes a rede, en
conformidade co equipamento obrigatorio de vehículos que recolle o Anexo XII do Regulamento
Xeral de Vehículos.
Polo tanto, no momento actual, as ambulancias que prestan os seus servizos para a Fundación
Pública Urxencias sanitarias de Galicia-061 cumpren estritamente a lexislación vixente e realizan
os controis estipulados na normativa ao respecto, realizando a súa actividade con eficacia e
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seguridade para os doentes e para as dotacións sanitarias.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182113
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35447 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión do
Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
concertados para a prestación do servizo de diálise”, (publicada no BOPG número 355 do
13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A relación contractual entre a Consellería de Sanidade e os centros concertados para a
prestación do servizo de hemodiálise na Comunidade, cumpre cos criterios esixidos tanto pola
normativa vixente como pola lei de transparencia.
Todas as contratacións entre a Consellería de Sanidade e os centros concertados están
regularizadas, dispoñendo de concertos en vigor.

CSV: 93HJ6AqqX5
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Adecuáronse as tarifas por sesión a un valor equivalente nas diferentes áreas sanitarias.
Ademais, actualizáronse os concertos con cada centro así como se iniciaron procedementos en
libre concorrencia para a prestación da hemodiálise en determinadas áreas.
A patoloxía renal é variada, así como a etioloxía das súas diferentes patoloxías, e a diferente
evolución de cada unha delas fan necesario que se elaboren procesos diferentes polo que a
elaboración dunha estratexia xenérica de saúde renal non resulta adecuada.
No ano 2016 subscribiuse un concerto específico para hemodiálisis con DIAVERUM, empresa
que adquiriu a antiga clínica de Souto

Boo. Desde entón renováronse as instalacións e

adecuáronse ás tarifas. Desta forma, os prezos por sesión na clínica Souto Boo son semellantes
ás das outros centros.
A media de coste por tratamento en Galicia de todos os centros é de 133,75 euros por sesión,
cunha desviación típica de 5,88 segundo o centro de hemodiálise. Tanto o importe por sesión
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como a desviación típica, indican que son valores adecuados á prestación sanitaria da que se
trata.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182119
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35377 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a calidade asistencial, en especial a
pediátrica, no Centro de Saúde de Gondomar”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A atención pediátrica aos nenos e nenas de Gondomar está garantida durante todo o ano,
utilizando todos os recursos que temos dispoñibles na área sanitaria.
Durante os meses de xullo e agosto a atención pediátrica no Val Miñor concéntrase no Centro de
Saúde da Xunqueira, onde se atenden, como en anos precedentes, aos nenos e nenas dos
concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar, sen problema de ningún tipo.
En canto aos potenciais prexuízos dos doentes que deberán ser atendidos en quenda de mañá,
non se producirán ao poderse substituír as baixas e cubrir as vacacións do persoal sen
necesidade de maiores cambios.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: 93HJ6AqqX5
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182112
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35454 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a denuncia da
Xunta de Persoal do Hospital Comarcal do Salnés referida ao traslado da atención aos
partos durante os meses de verán ao Complexo Hospitalario de Pontevedra”, (publicada
no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A planificación da atención aos partos no Hospital do Salnés durante os meses de verán ven
sendo a mesma que o resto do ano, é dicir, atención aos mesmos no propio centro. Non houbo
derivación de ningún parto ao Complexo Hospitalario de Pontevedra durante o verán.
Con respecto a reorganización de camas que se produce no Hospital durante os meses de
verán, cabe sinalar que non entran nesta reorganización as camas de obstetricia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-U1TBzEIif-0
Verificación:
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-U1TBzEIif-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/02/2019 15:03:32

152783

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182118
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35379 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a asunción de responsabilidades polas
deficiencias detectadas nas cociñas da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de
Ourense, en particular na do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense”, (publicada
no BOPG número 352 do 5 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación co servizo de cociña do Complexo Hospitalario de Ourense efectivamente
recibiuse na Estrutura de Xestión Integrada de Ourense a proposta de requerimento da
Inspección de Traballo e Seguridade Social, segundo o previsto no Real decreto 707/2002, de
19 de xullo.
De conformidade co establecido no artigo 5 do mencionado Real Decreto formuláronse as
seguintes alegacións:
1. Queda constatado na proposta de requirimento da Inspección de Traballo o anuncio de

CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
CVE-PREPAR: 42f1ce10-f998-c869-3577-dd38d73799f0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contratación da obra para a construción dunha nova infraestrutura para a cociña do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de dotala dos espazos adecuados e eliminar as
deficiencias estruturais das actuais instalacións, ubicándola no edificio do novo hospital.
2. A Unidade de Prevención de Riscos Laborais (UPRL) elaborou informe de visita,
observándose determinadas deficiencias relativas ao mantemento e coidado do material,
coincidindo coas observacións realizadas pola Inspección na súa proposta.
3. Ante dita situación tivo lugar unha reunión para analizar as deficiencias observadas así como
establecer os ámbitos de actuación e medidas necesarias para a súa subsanación e poder
determinar as medidas a levar a cabo mentres a nova cocina no estea en funcionamento.
Entre as medidas a adoptar están: Revisar e facer cumprir os protocolos de limpeza, revisar os
procedementos de traballo (cumprimento das normas de seguridade), constatar que os
traballadores dispoñen de equipos de protección individual (EPIS) e se requirirá a súa utilización
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en orden a evitar los accidentes.
4. Remitiuse o Protocolo de limpeza a realizar nas dependencias da cociña, así como o
Procedemento de limpeza no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, xunto coa táboa
de frecuencia das tarefas, recordándoselle á empresa adxudicataria a obrigatoriedade no seu
cumprimento. E tamén se ordena que inclúan estes procedementos específicos para a área de
cociña no seu Manual de Procedementos do Servizo de Limpeza.
5. Nestes momentos foron realizadas as seguintes actuacións:
• Información aos traballadores dos circuítos a realizar
• Reparación de marmitas.
• Reparación do cadro eléctrico e enchufes.
• Protección da picadora de carne.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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152786

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174978
Data
06/02/2019 15:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35778, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as
actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias
e deficiencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A estrutura da Unidade de Agudos do Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña está destinada ao ingreso de enfermos agudos con patoloxías que
precisan estabilización hospitalaria e estadías medias curtas, (no 2017 a estadía foi de 17

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-EeOlLC6xy-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d6fe2d1-7c18-fc42-8a31-daa7b6f34d20
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

días de promedio). Actualmente dispón de 34 camas estruturales. Nos últimos cinco anos o
índice de ocupación anual medio estivo nun 80% da capacidade e polo tanto non se trata
dunha unidade con sobre aforo en ningún caso.
As 34 camas están distribuídas en 8 habitacións de 2 camas, que están dotadas de cuarto
de baño con ducha, lavabo e inodoro, e con 6 habitacións de 3 camas teóricas (aínda que
pola ocupación da unidade a norma é que non se ocupen ao completo), que teñen dous
baños comúns diferenciados para homes e mulleres, dous lavabos e dúas habitacións con
inodoros.
O servizo cumpre coas ratios de persoal por paciente e coa que recomenda o Plan
Estratéxico de Saúde Mental.
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O persoal facultativo médico da Unidade de Hospitalización conta con 6 Psiquiatras e 3
Residentes, dos que 5 Psiquiatras levan o programa xeral das camas, atendendo de 6 a 7
pacientes cada un, cumprindo cos estándares que teñen todas as Unidades destas
características e o sexto Psiquiatra leva a Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADOP)que, integrada nesta Unidade, ten como obxectivo facilitar que se acorten as estadías intra
hospitalarias e a integración familiar ao darse a alta hospitalaria.
Polo que se refire ao persoal sanitario non facultativo, conta con 14 enfermeiras, 9 TCAES, 1
traballadora social e 2 terapeutas ocupacionais.
O Servizo ten unha cobertura de garda médica de 15 a 8 horas, todos os días, de presenza
física, integrada por un Psiquiatra e un Residente, que os sábados e domingos é de 24
horas. Os días laborais, de luns a venres, de 8 a 15 horas, cúbrese por un facultativo
específico”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182110
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35867 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Manuel Lago Peñas e dona Julia Torregrosa
Sañudo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da baixada que presenta a li
citación da Administración central para Galicia no ano 2017, en relación co ano 2016”,
(publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Os datos da Federación Galega da Construción acreditan a tendencia de incremento da
licitación pública da Xunta: con 157,74 M€ en 2015; 196,30 M€ en 2016; e 229,70 M€ en 2017.
Ao respecto da licitación de obra pública levada a cabo pola Axencia Galega de Infraestruturas
no ano 2017, indicar que ao longo deste exercicio a Axencia licitou actuacións por un valor de
79.716.497 €, fronte aos 62.230.858 € do ano 2016. Isto implica un incremento global dun
28,10% respecto ao exercicio anterior.
Sinalar, ademais, que o Goberno galego vén realizando un labor continuo de seguimento das

CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actuacións do Goberno do Estado en Galicia, tendo en conta circunstancias como o feito de que
as contas xerais en 2017 foron aprobadas a mediados de ano, o que limita a capacidade de
licitación desa administración.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182109
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35868 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Manuel Lago Peñas e dona Julia Torregrosa
Sañudo, sobre “as consecuencias que vai ter a baixada da licitación pública en Galicia no
ano 2017 nos orzamentos xerais do Estado para a Comunidade Autónoma”, (publicada no
BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Os datos da Federación Galega da Construción acreditan a tendencia de incremento da
licitación pública da Xunta: con 157,74 M€ en 2015; 196,30 M€ en 2016; e 229,70 M€ en 2017.
Ao respecto da licitación de obra pública levada a cabo pola Axencia Galega de Infraestruturas
no ano 2017, indicar que ao longo deste exercicio a Axencia licitou actuacións por un valor de
79.716.497 €, fronte aos 62.230.858 € do ano 2016. Isto implica un incremento global dun
28,10% respecto ao exercicio anterior.
Sinalar, ademais, que o Goberno galego vén realizando un labor continuo de seguimento das

CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
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actuacións do Goberno do Estado en Galicia, tendo en conta circunstancias como o feito de que
as contas xerais en 2017 foron aprobadas a mediados de ano, o que limita a capacidade de
licitación desa administración.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182108
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35893 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Manuel Lago Peñas e dona Julia Torregrosa
Sañudo, sobre “as razóns da evolución que presenta a licitación pública en Galicia no ano
2017, en relación co resto das comunidades autónomas”, (publicada no BOPG número 355
do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“Os datos da Federación Galega da Construción acreditan a tendencia de incremento da
licitación pública da Xunta: con 157,74 M€ en 2015; 196,30 M€ en 2016; e 229,70 M€ en 2017.
Ao respecto da licitación de obra pública levada a cabo pola Axencia Galega de Infraestruturas
no ano 2017, indicar que ao longo deste exercicio a Axencia licitou actuacións por un valor de
79.716.497 €, fronte aos 62.230.858 € do ano 2016. Isto implica un incremento global dun
28,10% respecto ao exercicio anterior.
Sinalar, ademais, que o Goberno galego vén realizando un labor continuo de seguimento das

CSV: 93HJ6AqqX5
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actuacións do Goberno do Estado en Galicia, tendo en conta circunstancias como o feito de que
as contas xerais en 2017 foron aprobadas a mediados de ano, o que limita a capacidade de
licitación desa administración.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182106
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36258 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto da realización das xestións oportunas
diante das institucións europeas e estatais para demandar a inclusión do corredor
Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías e
mellorar a conexión ferroviaria Vigo-Porto”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O Goberno Galego dirixiuse no mes de novembro ao Secretario de Estado de Infraestruturas
para trasladarlle a necesidade de que se continúe traballando na mellora ferroviaria entre Galicia
e o Norte de Portugal por ser estratéxica, e dando traslado do acordo parlamentario aprobado
por unanimidade no marco da Comisión 2ª, demandando do Goberno do Estado ‘o impulso da
mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto, dotándoa de recursos orzamentarios, solicitando
adicionalmente o financiamento á Unión Europea para iso’. A dita iniciativa especifica ademais
que, ‘entre outras medidas que se poidan impulsar, solicitarase ante o Parlamento Europeo a súa
inclusión como parte da rede básica da rede transeuropea de transporte’. E así este acordo foi

CSV: 93HJ6AqqX5
REXISTRO-7xHNPXYob-6
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

trasladado tamén á Comisión Europea e ao Parlamento Europeo, e aos grupos parlamentarios
do Parlamento Europeo. Froito destas iniciativas e doutras, o Pleno do Parlamento de
Estrasburgo, do 11 de decembro de 2018, aprobou incluír Galicia e o eixe Vigo-Porto no
Corredor Atlántico Ferroviario, tendo que continuar agora a tramitación necesaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182104
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36652 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “o posible coñecemento polo Goberno galego dos motivos e
circunstancias da supresión do programa Parlamento da CRTVG”, (publicada no BOPG
número 359 do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“O programa ‘Parlamento’ non foi suprimido da grella da Televisión de Galicia. Tal como informou
o director xeral da CRTVG na Comisión parlamentaria correspondente, o 28 de setembro do no
pasado, por mor do proceso de transformación dixital levado a cabo en setembro optouse por
centrar os esforzos nos programas en directo que son a referencia de centos de milleiros de
galegos cada día, e que nutren tamén a páxina web e as redes sociais da Corporación. A
información parlamentaria, en directo, día a día, garantiuse tanto na radio coma na televisión e
nos soportes dixitais da Corporación.
O programa ‘Parlamento’ retomou a súa emisión, co seu formato e duración habitual, no

CSV: 93HJ6AqqX5
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momento no que a programación da TVG comezou a emitirse en dixital, o pasado mes de
outubro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182107
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36257 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Parlamento Europeo e
ao Goberno central da inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no
corredor atlántico ferroviario de mercadorías, modificando para ese fin a parte III do
anexo da proposta da Comisión 2018/0228 (COD), así como o impulso da mellora da
conexión ferroviaria Vigo-Porto”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O Goberno Galego dirixiuse no mes de novembro ao Secretario de Estado de Infraestruturas
para trasladarlle a necesidade de que se continúe traballando na mellora ferroviaria entre Galicia
e o Norte de Portugal por ser estratéxica, e dando traslado do acordo parlamentario aprobado
por unanimidade no marco da Comisión 2ª, demandando do Goberno do Estado ‘o impulso da
mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto, dotándoa de recursos orzamentarios, solicitando
adicionalmente o financiamento á Unión Europea para iso’. A dita iniciativa especifica ademais
que, ‘entre outras medidas que se poidan impulsar, solicitarase ante o Parlamento Europeo a súa
inclusión como parte da rede básica da rede transeuropea de transporte’. E así este acordo foi
CSV: 93HJ6AqqX5
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trasladado tamén á Comisión Europea e ao Parlamento Europeo, e aos grupos parlamentarios
do Parlamento Europeo. Froito destas iniciativas e doutras, o Pleno do Parlamento de
Estrasburgo, do 11 de decembro de 2018, aprobou incluír Galicia e o eixe Vigo-Porto no
Corredor Atlántico Ferroviario, tendo que continuar agora a tramitación necesaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182101
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41180 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “ a posible recepción pola Xunta de Galicia das
propostas presentadas polo Concello de Miño para a súa inclusión no Plan de transporte
público de Galicia que se está a tramitar, a súa valoración ao respecto e as actuacións
previstas para mellorar de xeito substancial os servizos de transporte que afectan a ese
concello”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
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“Actualmente, todas as propostas recibidas dos concellos de Galicia están sendo estudadas de
cara á análise da viabilidade da súa incorporación ao Plan de Transporte Público de Galicia.
A Administración Autonómica prevé, a través do Plan de Transporte Público de Galicia, unha
mellora substancial dos servizos de transporte público regular de viaxeiros de uso xeral por
estrada en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Para iso, a partir do obxectivo xeral do Plan de Transporte Público de Galicia, que non é outro
que acadar un modelo de transporte público por estrada sostible e eficiente, que se adapte
mellor ás necesidades da cidadanía de Galicia, desenvólvense uns obxectivos máis específicos
que, seguindo o indicado na Lei 10/2016, son os seguintes:
-Facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia
social e sostibilidade económico-financeira e medioambiental.
-Fomentar e potenciar o uso prioritario do transporte público en calquera dos seus modos.
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-Facilitar a intermodalidade do servizo e a súa accesibilidade ás persoas, de xeito que se
potencie a súa concepción como unha alternativa sostible fronte ao transporte particular e
contribúa á vertebración territorial da Comunidade Autónoma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: 93HJ6AqqX5
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182091
Data
07/02/2019 15:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41572 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego nos dez últimos anos para
protexer o río Barbaña e o seu contorno natural das agresións medioambientais que vén
padecendo no concello de Ourense, as causas desta situación e o impacto medioambien
tal que tiveron as verteduras deste ano, así como as actuacións previstas ao respecto e a
realización dalgunha avaliación do estado do río”, (publicada no BOPG número 400 do 18
de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e a de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda , que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que a normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril,
CSV: 93HJ6AqqX5
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Verificación:
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reguladora das bases de réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración
Local de Galicia, e a normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro,
de augas de Galicia (que fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio
de autonomía local), atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais (artigo 25 Lei 7/85). Outórgalles as
atribucións en materia de subministro de auga, sumidoiros e tratamento de augas residuais, e
establece tamén esta normativa, como servizos que todo concello debe prestar, por si mesmo
ou asociado, entre outros, o de abastecemento domiciliario de auga potable e alcantarillado
(artigo 26 lei 7/85). Polo tanto, o saneamento é unha competencia exclusivamente municipal, tal
e como recolle a normativa básica en materia de réxime local.
A este feito hai que engadir que a zona á que se refire a iniciativa é unha conca hidrográfica de
competencia estatal.
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En todo caso, desde a Xunta de Galicia, como sempre se fai, estase aberto a posibles
colaboracións, sempre respectando a autonomía competencial destes organismos.
Engadir, por último, que desde a Dirección Xeral de Patrimonio Natural realizáronse nos últimos
anos actuacións de recollida de mostras de auga do río Barbaña e os axentes medioambientais
tamén actuaron ante episodios de contaminación rexistrados no río nos anos 2009, 2014 e
2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/182122
Data
07/02/2019 15:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34478 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as altas temperaturas sufridas no Hospital
Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor”, (publicada no BOPG número 350 do 3
de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O motivo principal do cambio foi deixar libre o espazo ocupado pola dirección de enfermería na
terceira para habilitar un novo Hospital de Día de Pneumoloxía.
O traslado de enfermería ao quinto andar, co resto da dirección, permite reunificala e reubicar,
fóra dun espazo de oficina, aos seis dormitorios que quedaban separados.
Estes seis dormitorios pasaron a nove habitacións, que veñen de ser pintadas, ocupadas por
pacientes ata o traslado ao novo edificio, situadas na cuarta planta, nunha zona tranquila e
próxima ás áreas de urxencias, quirófanos e hospitalización.
En ningún caso aumentáronse o número de despachos destinados a dirección. Do traslado dos
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cuartos falouse durante semanas coa comisión de docencia, titores e os propios residentes.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182111
Data
07/02/2019 15:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35839 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información e as medidas adoptadas ou previstas
polo Goberno galego para resolver as carencias existentes en materia de atención
sanitaria, en especial de atención pediátrica, no concello de Cedeira, así como os
prexuízos ocasionados á cidadanía, como consecuencia da non substitución das baixas
e vacacións do persoal facultativo”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A atención en Pediatría procúrase substituír cos medios dos que dispoñemos. Certo é que
nesta especialidade existen dificultades de substitución, xa que non hai facultativos
especialistas, pero os nenos de Cedeira non deixaron de ser atendidos en ningún momento,
tendo sempre un Pediatra de referencia.
A calidade da atención sanitaria mantense no verán e no resto do ano tanto para o concello de
Cedeira coma no resto dos concellos de área. Sí é certo que nalgúns casos xúntanse o desfrute
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das vacacións dos profesionais coas baixas laborais, pero en ningún caso afecta a calidade
asistencial.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182103
Data
07/02/2019 15:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38020 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e outros/as
deputados/as do mesmo grupo , sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto da
situación da pesqueira do polbo, así como a súa opinión en relación cos resultados das
últimas campañas e a adopción na actualidade das medidas necesarias para garantir a
continuidade da especie e a súa rendibilidade pesqueira”, (publicada no BOPG número 368
do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Desde hai anos estanse aplicando medidas para respectar a sustentabilidade do recurso e do
sector a través do plan de xestión do polbo.
Este plan é negociado e consensuado todos os anos entre a Consellería do Mar e os
representantes autorizados do sector (Federacións provinciais de confrarías e representantes
dos pósitos). A maiores, inclúe medidas como a veda. A última foi desde o 18 de maio ata 2 de
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xullo de 2018.
En todo caso, hai que ter en conta que os propios científicos sinalan que a evolución do stock do
polbo, e non só o efecto do esforzo pesqueiro desenvolvido sobre o mesmo.
En canto á sobrecarga para outras especies debido á veda do polbo, é ben coñecido que unha
boa parte das embarcacións aproveitan este período para realizar tarefas de mantemento e
reparación, alén de dedicarse, noutro número importante, á extracción de especies ás que
acostumaban a ir independentemente da existencia e duración da veda.
A maiores, a variación da frota do polbo depende de numerosos factores, entre eles o cambio de
artes segundo a rendibilidade da especie. Tamén debemos lembrar que a frota de artes menores
galega é unha frota polivalente xa que as embarcacións poden empregar outras artes con
cambios temporais.
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No relativo á suposta caída de vendas e rendibilidade, cabe sinalar que a campaña actualmente
vixente desta especie, iniciouse cunha facturación un 23% superior ao mesmo período da
campaña do ano pasado.
Ademais, se temos en conta as vendas totais da frota despachada a polbo durante todo o ano, a
maioría da frota está en números por riba da media dos tres últimos anos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/182072
Data
07/02/2019 14:59

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 42452 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e medidas realizadas e a
realizar pola Xunta de Galicia en aras de solucionar os problemas que obrigaron a
suspender a actividade do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, en Lugo”, (publicada
no BOPG número 411 do 15 de xaneiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Saúde Pública á pregunta n.º 42453
que tivo lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=10048.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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