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ı 49908 - 23371 (10/PRE-007596)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
161037

ı 49925 - 32820 (10/PRE-008787)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
161040
de apoio á familia e á convivencia de Galicia

ı 49909 - 23370 (10/PRE-009122)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
161043

ı 49906 - 28844 (10/PRE-009305)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2017 do orzamento inicial do programa 423B, Prevención do abandono escolar, a opinión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da atención das necesidades existentes coa contía executada e, se é o caso, as razóns
da súa dotación para o ano 2018 cun orzamento que duplica o executado nel en 2017
161046
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ı 49907 - 23372 (10/PRE-009815)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
161048

ı 49905 - 28845 (10/PRE-010359)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da dotación do programa 423B, Prevención do abandono escolar, para o ano 2018
161051
cun orzamento que duplica o executado nel no ano 2017
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ı 49978 - 32818 (10/PRE-010747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
de apoio á familia e á convivencia de Galicia
161053

ı 49977 - 32819 (10/PRE-010915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
de apoio á familia e á convivencia de Galicia
161056

ı 49921 - 36742 (10/PRE-011648)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
161059

ı 49935 - 39068 (10/PRE-011856)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos
161061

ı 49976 - 34144 (10/PRE-012376)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da ﬁgura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia
161065

ı 49889 - 34428 (10/PRE-012411)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
161068

ı 49974 - 34595 (10/PRE-012424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións que ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade dos lobbies no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector
público instrumental
161070
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ı 49888 - 35484 (10/PRE-012527)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas en Galicia
161073

ı 49903 - 36347 (10/PRE-012641)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade
161075

ı 49922 - 36349 (10/PRE-012642)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias do acontecido na madrugada
161078
do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño

ı 49919 - 36744 (10/PRE-012672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
161080
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto

ı 49933 - 39071 (10/PRE-012886)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as medidas que vai aplicar o Goberno galego para garantir a autenticidade dos títulos uni161082
versitarios expedidos

ı 49842 - 42276 (10/PRE-013170)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre Ou161086
rense e A Coruña e Santiago de Compostela
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ı 49920 - 36743 (10/PRE-013521)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
161089

ı 49934 - 39069 (10/PRE-013556)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

161016
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Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
161091
autenticidade dos títulos expedidos

ı 49890 - 34427 (10/PRE-013666)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsa161095
bilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas

ı 49975 - 34145 (10/PRE-014152)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da ﬁgura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia
161097

ı 49924 - 36346 (10/PRE-014174)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade, e os seus resultados
161100

ı 49923 - 36348 (10/PRE-014175)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias, por algún servizo dependente
do Concello de Vigo ou por algunha administración ou institución pública, do acontecido na madrugada do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño
161103

ı 49877 - 42856 (10/PRE-014257)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego da situación da planta de Isowat
en A Coruña e do sector industrial da comarca, así como as medidas que ten adoptado para favorecer o seu fortalecemento
161105
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ı 49876 - 44170 (10/PRE-014357)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas rexistrado nos centros de saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no Grove
161107

ı 49875 - 44341 (10/PRE-014367)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a valoración por parte do Goberno galego da asistencia sanitaria na comarca do Salnés, as
previsións respecto da dotación con máis medios e cunha ambulancia medicalizada ao hospital comarcal e a cobertura de facultativos na atención primaria, así como a construción dos centros de
161110
saúde do Grove e de Vilagarcía de Arousa

ı 50021 - 45582 (10/PRE-014490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Pontevedra, as actuacións que vai levar a cabo para a súa mellora e a data prevista para o remate
do hospital Gran Montecelo
161114

ı 49874 - 45629 (10/PRE-014498)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún tipo de contabilidade referida á espera de mulleres para unha reconstrución de mama despois dunha mastectomía nos diferentes hospitais do Sergas, os datos ou as
161118
previsións ao respecto

ı 49887 - 46012 (10/PRE-014536)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á posta en marcha dunha medida para sufragar parte
do custo das próteses capilares para as persoas afectadas por alopecia areata, así como as súas
161120
previsións respecto de posibles avances ou melloras no seu tratamento e seguimento

ı 49841 - 46546 (10/PRE-014587)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural de atender os requirimentos da entidade local
menor de Queimadelos, no concello de Mondariz, referidos á situación da base operativa de prevención e de defensa contra incendios forestais do distrito XVII, así como a súa valoración en relación coa declaración de nulidade do acordo de cesión de terreos para a súa instalación
161123

ı 49873 - 46678 (10/PRE-014597)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación do servizo de trans161125
porte sanitario terrestre e coa convocatoria de folga no sector

ı 49872 - 46730 (10/PRE-014605)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar a desaparición
da empresa Isowat, na Coruña, e para manter a súa actividade e mais os seus postos de traballo,
161128
así como para favorecer o fortalecemento do sector industrial da cidade e da comarca

161018

X lexislatura. Número 76. 2 de marzo de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 50020 - 47120 (10/PRE-014640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dunha ambulancia de soporte vital
avanzado para a comarca do Salnés no concurso para a adxudicación do servizo de transporte sa161130
nitario terrestre que se está a iniciar

ı 49871 - 47127 (10/PRE-014641)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas demandas formuladas
no acordo adoptado polo Concello do Grove respecto das carencias de persoal do centro de saúde
161132
e a construción dun novo centro

ı 50019 - 47387 (10/PRE-014667)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as deﬁciencias detectadas en materia de accesibilidade no Centro de Saúde Illas Canarias,
de Lugo
161135

ı 50022 - 47391 (10/PRE-014668)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo referido ás condicións
de accesibilidade existentes no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, así como a execución
das actuacións necesarias
161137

ı 50018 - 47491 (10/PRE-014678)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego para solucionar a falta de praza ﬁxa de médico de medicina
familiar no Centro de Saúde de Seoane do Courel
161140

ı 50017 - 47492 (10/PRE-014679)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ao Plan director do Hospital de Monforte de Lemos, anunciado pola Con161143
sellería de Sanidade a ﬁnais de febreiro de 2019

ı 50016 - 47609 (10/PRE-014685)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ao tratamento de persoas con trastornos adictivos na UAD de Monforte
de Lemos no ano 2018, así como a realización pola Xunta de Galicia dalgunha análise das posibles
causas do aumento do seu número
161145
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ı 49973 - 47665 (10/PRE-014689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia da acreditación do coñecemento da lingua galega por todo
o profesorado de educación secundaria e da Escola Superior de Arte Dramática, ou, se é o caso, as
medidas previstas ao respecto
161149

ı 49972 - 47772 (10/PRE-014703)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á modiﬁcación do actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da comunidade autónoma ou, se é o caso,
161151
as razóns existentes para o seu mantemento

ı 49886 - 47979 (10/PRE-014726)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as modiﬁcacións introducidas na acta da reunión da Comisión de seguimento da couza guatemalteca da pataca do día 13 de decembro de 2018, así como as razóns existentes para non lle remitir a un grupo parlamentario a copia da acta orixinal
161153

ı 49870 - 48004 (10/PRE-014730)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dunha ambulancia de soporte vital
básico as vinte e catro horas do día para o concello de Marín no novo concurso para a adxudicación
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre
161155

ı 50015 - 48165 (10/PRE-014748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para a adopción das medidas
necesarias para o cumprimento do acordo parlamentario referido aos implantes cocleares 161158
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ı 50014 - 48189 (10/PRE-014752)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns das demoras que se veñen producindo no libramento pola Consellería de Sanidade
das subvencións concedidas ás asociacións de carácter sociosanitario que se encargan da atención
a persoas drogodependentes e con trastornos adictivos, así como a valoración polo Goberno galego
161161
da súa incidencia para as persoas que precisan esa atención

ı 49902 - 48533 (10/PRE-014781)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis

161020
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Sobre a recepción pola Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional dalgunha denuncia referida á exposición de traballos de poesía no IES Punta Candieira,
161164
de Cedeira, se é o caso, o seu contido e as instrucións dadas ao respecto

ı 49901 - 48580 (10/PRE-014787)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retirada dunha exposición poética da biblioteca escolar do centro de ensino Punta Can161167
dieira, de Cedeira

ı 49910 - 48639 (10/PRE-014791)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2018 do orzamento inicial do programa 423B. Prevención do abandono escolar, a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional respecto da atención das necesidades existentes coa cantidade executada e, se é o
161170
caso, a xustiﬁcación do aumento desta para o ano 2019 nun 72,61%

ı 49900 - 48731 (10/PRE-014802)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
161172

ı 49840 - 48736 (10/PRE-014803)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de subvencións ao sindicato Xóvenes Agricultores
161175

ı 49869 - 48804 (10/PRE-014814)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en marcha, na X lexislatura, dun plan concreto para garantir o mantemento dos postos de traballo do sector do telemarketing en Galicia, así
como as actuacións levadas a cabo e previstas en relación coa posible deslocalización do servizo
161177
de atención ao cliente da empresa Unitono no concello de San Cibrao das Viñas
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ı 49868 - 48853 (10/PRE-014816)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno respecto das deﬁciencias de mantemento
que presenta o ediﬁcio do Centro de Saúde de Foz
161179

ı 49839 - 48910 (10/PRE-014818)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis

161021

X lexislatura. Número 76. 2 de marzo de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á análise de viabilidade
da creación dun enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo en
161181
dirección a Camariñas, as súas conclusións e as previsións do Goberno galego ao respecto

ı 49838 - 49085 (10/PRE-014831)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co impacto da Lei de rehabilitación
e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia na protección e conservación do patrimonio cul161184
tural arquitectónico e arqueolóxico

ı 50013 - 49128 (10/PRE-014834)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa posible deslocalización e perda de postos de traballo da empresa Iberdrola na comarca de Valdeorras
161186

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias
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Sesión plenaria (día 28 de maio de 2019, ás 10.00 horas)
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 21 de maio de 2019, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 49908 - 23371 (10/PRE-007596)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
- 49925 - 32820 (10/PRE-008787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- 49909 - 23370 (10/PRE-009122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
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- 49906 - 28844 (10/PRE-009305)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2017 do orzamento inicial do programa 423B, Prevención do abandono escolar, a opinión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da atención das necesidades existentes coa contía executada e, se é o caso, as
razóns da súa dotación para o ano 2018 cun orzamento que duplica o executado nel en 2017
- 49907 - 23372 (10/PRE-009815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas
para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental
- 49905 - 28845 (10/PRE-010359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
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Sobre as razóns da dotación do programa 423B, Prevención do abandono escolar, para o ano 2018
cun orzamento que duplica o executado nel no ano 2017
- 49978 - 32818 (10/PRE-010747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- 49977 - 32819 (10/PRE-010915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como ﬁgura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011,
de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- 49921 - 36742 (10/PRE-011648)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
- 49935 - 39068 (10/PRE-011856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos
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- 49976 - 34144 (10/PRE-012376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da ﬁgura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- 49889 - 34428 (10/PRE-012411)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
- 49974 - 34595 (10/PRE-012424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre as previsións que ten o Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade dos lobbies no ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector
público instrumental
- 49888 - 35484 (10/PRE-012527)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas en Galicia
- 49903 - 36347 (10/PRE-012641)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade
- 49922 - 36349 (10/PRE-012642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias do acontecido na madrugada
do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño
- 49919 - 36744 (10/PRE-012672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
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- 49933 - 39071 (10/PRE-012886)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as medidas que vai aplicar o Goberno galego para garantir a autenticidade dos títulos universitarios expedidos
- 49842 - 42276 (10/PRE-013170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
- 49920 - 36743 (10/PRE-013521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
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- 49934 - 39069 (10/PRE-013556)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de títulos universitarios que poderían ter sido expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo Goberno galego para facilitarlles ás persoas afectadas un título
acorde coa normativa legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos
- 49890 - 34427 (10/PRE-013666)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar os programas de responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
- 49975 - 34145 (10/PRE-014152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a interpretación polo Goberno galego da ﬁgura do coordinador parental no apoio familiar
que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- 49924 - 36346 (10/PRE-014174)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade, e os seus resultados
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- 49923 - 36348 (10/PRE-014175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias, por algún servizo dependente
do Concello de Vigo ou por algunha administración ou institución pública, do acontecido na madrugada do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño
- 49877 - 42856 (10/PRE-014257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego da situación da planta de Isowat
en A Coruña e do sector industrial da comarca, así como as medidas que ten adoptado para favorecer o seu fortalecemento
- 49876 - 44170 (10/PRE-014357)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas rexistrado nos centros de saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no Grove
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- 49875 - 44341 (10/PRE-014367)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da asistencia sanitaria na comarca do Salnés, as
previsións respecto da dotación con máis medios e cunha ambulancia medicalizada ao hospital comarcal e a cobertura de facultativos na atención primaria, así como a construción dos centros de
saúde do Grove e de Vilagarcía de Arousa
- 50021 - 45582 (10/PRE-014490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Pontevedra, as actuacións que vai levar a cabo para a súa mellora e a data prevista para o remate
do hospital Gran Montecelo
- 49874 - 45629 (10/PRE-014498)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún tipo de contabilidade referida á espera de mulleres para unha reconstrución de mama despois dunha mastectomía nos diferentes hospitais do Sergas, os datos ou as
previsións ao respecto
- 49887 - 46012 (10/PRE-014536)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á posta en marcha dunha medida para sufragar parte
do custo das próteses capilares para as persoas afectadas por alopecia areata, así como as súas
previsións respecto de posibles avances ou melloras no seu tratamento e seguimento
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- 49841 - 46546 (10/PRE-014587)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural de atender os requirimentos da entidade local
menor de Queimadelos, no concello de Mondariz, referidos á situación da base operativa de prevención e de defensa contra incendios forestais do distrito XVII, así como a súa valoración en relación coa declaración de nulidade do acordo de cesión de terreos para a súa instalación
- 49873 - 46678 (10/PRE-014597)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación do servizo de transporte sanitario terrestre e coa convocatoria de folga no sector
- 49872 - 46730 (10/PRE-014605)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar a desaparición
da empresa Isowat, na Coruña, e para manter a súa actividade e mais os seus postos de traballo,
así como para favorecer o fortalecemento do sector industrial da cidade e da comarca
- 50020 - 47120 (10/PRE-014640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dunha ambulancia de soporte vital
avanzado para a comarca do Salnés no concurso para a adxudicación do servizo de transporte sanitario terrestre que se está a iniciar
- 49871 - 47127 (10/PRE-014641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas demandas formuladas
no acordo adoptado polo Concello do Grove respecto das carencias de persoal do centro de saúde
e a construción dun novo centro
- 50019 - 47387 (10/PRE-014667)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as deﬁciencias detectadas en materia de accesibilidade no Centro de Saúde Illas Canarias,
de Lugo
- 50022 - 47391 (10/PRE-014668)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo referido ás condicións
de accesibilidade existentes no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, así como a execución
das actuacións necesarias
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- 50018 - 47491 (10/PRE-014678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego para solucionar a falta de praza ﬁxa de médico de medicina
familiar no Centro de Saúde de Seoane do Courel
- 50017 - 47492 (10/PRE-014679)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ao Plan director do Hospital de Monforte de Lemos, anunciado pola Consellería de Sanidade a ﬁnais de febreiro de 2019
- 50016 - 47609 (10/PRE-014685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre os datos referidos ao tratamento de persoas con trastornos adictivos na UAD de Monforte
de Lemos no ano 2018, así como a realización pola Xunta de Galicia dalgunha análise das posibles
causas do aumento do seu número
- 49973 - 47665 (10/PRE-014689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia da acreditación do coñecemento da lingua galega por todo
o profesorado de educación secundaria e da Escola Superior de Arte Dramática, ou, se é o caso, as
medidas previstas ao respecto
- 49972 - 47772 (10/PRE-014703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á modiﬁcación do actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da comunidade autónoma ou, se é o caso,
as razóns existentes para o seu mantemento
- 49886 - 47979 (10/PRE-014726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as modiﬁcacións introducidas na acta da reunión da Comisión de seguimento da couza guatemalteca da pataca do día 13 de decembro de 2018, así como as razóns existentes para non lle remitir a un grupo parlamentario a copia da acta orixinal
- 49870 - 48004 (10/PRE-014730)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dunha ambulancia de soporte vital
básico as vinte e catro horas do día para o concello de Marín no novo concurso para a adxudicación
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre
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- 50015 - 48165 (10/PRE-014748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para a adopción das medidas
necesarias para o cumprimento do acordo parlamentario referido aos implantes cocleares
- 50014 - 48189 (10/PRE-014752)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns das demoras que se veñen producindo no libramento pola Consellería de Sanidade
das subvencións concedidas ás asociacións de carácter sociosanitario que se encargan da atención
a persoas drogodependentes e con trastornos adictivos, así como a valoración polo Goberno galego
da súa incidencia para as persoas que precisan esa atención
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- 49902 - 48533 (10/PRE-014781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a recepción pola Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional dalgunha denuncia referida á exposición de traballos de poesía no IES Punta Candieira,
de Cedeira, se é o caso, o seu contido e as instrucións dadas ao respecto
- 49901 - 48580 (10/PRE-014787)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retirada dunha exposición poética da biblioteca escolar do centro de ensino Punta Candieira, de Cedeira
- 49910 - 48639 (10/PRE-014791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2018 do orzamento inicial do programa 423B. Prevención do abandono escolar, a opinión da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional respecto da atención das necesidades existentes coa cantidade executada e, se é o
caso, a xustiﬁcación do aumento desta para o ano 2019 nun 72,61 %
- 49900 - 48731 (10/PRE-014802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
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- 49840 - 48736 (10/PRE-014803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de subvencións ao sindicato Xóvenes Agricultores
- 49869 - 48804 (10/PRE-014814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en marcha, na X lexislatura, dun plan concreto para garantir o mantemento dos postos de traballo do sector do telemarketing en Galicia, así
como as actuacións levadas a cabo e previstas en relación coa posible deslocalización do servizo
de atención ao cliente da empresa Unitono no concello de San Cibrao das Viñas
- 49868 - 48853 (10/PRE-014816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno respecto das deﬁciencias de mantemento
que presenta o ediﬁcio do Centro de Saúde de Foz
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- 49839 - 48910 (10/PRE-014818)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á análise de viabilidade da creación dun enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo en dirección a Camariñas, as súas conclusións e as previsións do Goberno galego ao respecto
- 49838 - 49085 (10/PRE-014831)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co impacto da Lei de rehabilitación
e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia na protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico
- 50013 - 49128 (10/PRE-014834)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa posible deslocalización e perda de postos de traballo da empresa Iberdrola na comarca de Valdeorras
Santiago de Compostela, 22 de maio de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 28 de maio de 2019, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 28 de maio de 2019, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 21 de maio de 2019, a orde do día
da sesión é a seguinte:
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Punto 1. Textos lexislativos
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de administración dixital de Galicia (doc. núm. 48795,
10/PL-000014)
Publicación de emendas á totalidade, BOPG nº 478, do 16.05.2019

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego,
de modiﬁcación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora na atención primaria (doc. núm.
48319, 10/PPL-000038)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 455, do 03.04.2019
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1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, para a
mellora da asistencia primaria no sistema público de saúde de Galicia (doc. núm. 48834,10/PPL-000039)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 458, do 09.04.2019

Punto 2. Comparecencia
50033 (10/CPP-000100)
Do Sr. conselleiro de Medio Rural, por petición propia, para informar do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

Punto 3. Mocións
3.1 49765 (10/MOC-000144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe
levar a cabo en relación coas necesidades de mellora do transporte ferroviario en Galicia, nomeadamente entre Ourense, A Coruña e Santiago de Compostela. (Moción consecuencia da Interpelación
nº 42269, publicada no BOPG nº 410, do 14.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019

3.2 49830 (10/MOC-000145)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico. (Moción consecuencia da Interpelación
nº 49084, publicada no BOPG nº 463, do 17.04.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019

3.3 49845 (10/MOC-000146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de infraestruturas
xudiciais 2010-2015. (Moción consecuencia da Interpelación nº 45411, publicada no BOPG nº 430,
do 13.02.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019
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Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 26115 (10/PNP-001841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dunha proposta de aplicación
dos fondos da Estratexia europea de Investimento Territorial Integrado para axudar a reverter a situación de regresión demográﬁca das comarcas galegas

Publicación da iniciativa, BOPG nº 264, do 21.02.2018
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4.2 41795 (10/PNP-003166)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das
funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do
empregado público
Publicación da iniciativa, BOPG nº 405, do 03.01.2019

4.3 43946 (10/PNP-003270)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre a elaboración dun plan de xestión do xabaril
Publicación da iniciativa, BOPG nº 417, do 23.01.2019

4.4 47429 (10/PNP-003584)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reivindicacións da
Plataforma de Familias con Diversidade Funcional de Santiago de Compostela referidas á necesidade de aumentar na comarca o número de prazas residenciais de atención directa para persoas
con diversidade funcional
Publicación da iniciativa, BOPG nº 444, do 13.03.2019

4.5 49121 (10/PNP-003712)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e sete deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co impacto
que tería para a competitividade do sector pesqueiro galego e para o porto de Vigo a aplicación da
Instrución da Subdirección Xeral de Sanidade Exterior para a importación de pesca conxelada ou
procesada IM/1/2019
Publicación da iniciativa, BOPG nº 466, do 24.04.2019

4.6 49270 (10/PNP-003730)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e oito deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o mantemento en Galicia da condición de familia numerosa de tipo especial, así como coa recomendación realizada polo Goberno central na materia
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 470, do 30.04.2019

4.7 49733 (10/PNP-003766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, na décima lexislatura, dun plan de recuperación
de permisos de explotación marisqueira especialmente orientado ao sector feminino
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019
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4.8 49806 (10/PNP-003774)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co concurso convocado

para a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019

Punto 5. Interpelacións
5.1 46794 (10/INT-001553)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María

Sobre a política do Goberno galego en relación coa implantación dun novo plan para a atención
primaria do sistema sanitario público

Publicación da iniciativa, BOPG nº 441, do 06.03.2019

5.2 49292 (10/INT-001654)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e catro deputados/as máis

Sobre a avaliación das últimas reformas laborais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 470, do 30.04.2019

5.3 49483 (10/INT-001659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción

Sobre a política do Goberno galego en relación coa contratación do servizo público de transporte
regular de viaxeiros de uso xeral por estrada

Publicación da iniciativa, BOPG nº 474, do 07.05.2019

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 50030 (10/POPX-000148)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para acabar coa eventualidade das traballadoras
dos servizos públicos fundamentais de Galicia

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

6.2 50031 (10/POPX-000149)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a actuación que está a levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito da cidadanía a

unha vivenda digna

Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019
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6.3 50032 (10/POPX-000150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dunha colaboración efectiva
coas institucións locais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 49640 (10/POP-005909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a habilitación, no Xulgado de Violencia sobre a
Muller de Viveiro, dun espazo digno como sala de espera para as mulleres maltratadas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019

7.2 49111 (10/POP-005850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para atender as demandas dos traballadores da empresa Transportes Pacholo, S.L., subcontratada para a prestación do servizo de
recollida de residuos urbanos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 466, do 24.04.2019

7.3 50011 (10/PUP-000248)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o estado de tramitación no que se atopa o procedemento administrativo correspondente ao
proxecto de reapertura da mina de Touro, no concello do Pino, en relación cos prazos establecidos
na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental
Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

7.4 44829 (10/POP-005346)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e nove deputados/as máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para avanzar na construción e posta en
marcha do ediﬁcio Fontán na Cidade da Cultura de Galicia
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 427, do 06.02.2019

7.5 44906 (10/POP-005361)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e nove deputados/as máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia respecto do procedemento administrativo seguido para
a declaración da Ribeira Sacra como ben de interese cultural
Publicación da iniciativa, BOPG nº 427, do 06.02.2019
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7.6 46718 (10/POP-005562)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non solucionar a curto prazo as demandas dos profesionais dos puntos de atención continuada
Publicación da iniciativa, BOPG nº 441, do 06.03.2019

7.7 49714 (10/POP-005912)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas de médicos vacantes por xubilación
na atención primaria da comarca de Valdeorras
Publicación da iniciativa, BOPG nº 476, do 14.05.2019

7.8 50024 (10/PUP-000249)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir o dereito da poboación infantil
da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Mariña-Lugo-Monforte a recibir unha atención
temperá de calidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

7.9 50029 (10/PUP-000250)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suprimir, na licitación do servizo de transporte sanitario
urxente terrestre, un técnico de emerxencias sanitarias nas ambulancias de soporte vital avanzado
do Salnés, Foz e Monforte
Publicación da iniciativa, BOPG nº 479, do 22.05.2019

7.10 48505 (10/POP-005795)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e oito deputados/as máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto do funcionamento da Tarxeta Benvida dende a súa
posta en marcha
Publicación da iniciativa, BOPG nº 458, do 09.04.2019

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 21 de maio de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 23371, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas lexislativas
e administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito da Xunta de Galicia e
do seu sector público instrumental”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión celebrada o 28 de setembro de 2018
no debate da iniciativa con número de rexistro 34661, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROXCAVKWyVC5
Verificación:
CVE-PREPAR: 709e6405-56f2-b771-32c2-016029bb0625
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos2018-09-28?part=fc6b37aa-9fa4-46b4-bb59-4296ecb02323&start=60
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, de que a regulación dos grupos de
interese require a definición dunha política global, que englobe as diferentes iniciativas nos distintos
ámbitos que deben ser obxecto de atención. Faise necesario abranguer todos os aspectos e adoptar
un enfoque integrado co obxectivo de desenvolver accións coordinadas de todas as administracións e
institucións involucradas.
O acordo de marzo de 2017, do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Regulación legal
das actividades de lobbying no contexto da toma de decisións públicas recomenda aos gobernos dos
Estados membros:
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- Establecer ou reforzar un enfoque coherente e marco integral para a regulación legal das
actividades de cabildeo no contexto da toma de decisión públicas, de acordo coa guía de principios
contidos no apéndice adxunto e á luz das súas propias circunstancias nacionais.
- Garantir que esta recomendación se traduza e difunda amplamente como sexa posible e máis
especificamente entre grupos de presión (lobbies), de negocios, comercio, sindicatos, confederacións
industriais (patronais), organismos públicos, autoridades reguladoras, sociedade civil ONGs, políticos
e académicos.
En consecuencia, como indica este acordo, a regulación da actividade dos lobbies debe ser
abordada, no seu caso, pola Administración Xeral do Estado ou polo lexislativo estatal, en
cooperación coas Comunidades Autónomas”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROXCAVKWyVC5
Verificación:
CVE-PREPAR: 709e6405-56f2-b771-32c2-016029bb0625
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROXCAVKWyVC5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/724059
Data
15/05/2019 13:08

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32820, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador
parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio
familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia” , (publicada no
BOPG número 331 do 4 de xullo de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o
seguinte contido:
“A figura do coordinador/a parental como elemento de apoio á familia trala resolución de separación
ou divorcio non está desenvolvida normativamente en España.
É certo que no Dereito Foral Catalán existen algunhas experiencias que arrincan cunha sentenza da
Sala Civil e Penal do TSJ de Cataluña que establece, na execución, unha medida de apoio por un
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROAZmEl20h17
Verificación:
CVE-PREPAR: ee39db03-1310-53d8-5165-bdcd3a6681b6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

especialista en parentalidade, acordado entre as partes de mutuo acordo ou designado polos Equipos
de asesoramento técnico no ámbito de familia (...) Noutro caso, a designación poderá recaer nun
profesional das listas proporcionadas polo Colexio de psicólogos de Cataluña de entre os
especialistas en parentalidade…. Trátase dunha solución baseada na regulación propia de Cataluña e
na que non se descarta a intervención dos servizos técnicos ou doutras persoas expertas durante o
proceso para que o xuíz ou xuíza decida sobre o exercicio da responsabilidade parental.
O Ministerio de Xustiza, na Conferencia Sectorial do 3 de outubro de 2018, trasladou aos membros
da mesma a invitación á implantación dun Programa Piloto da Coordinación da parentalidade, no que
o Ministerio está a traballar xunto co Consello Xeral do Poder Xudicial. A idea que se trasladou foi a
posta en marcha dun proxecto piloto por comunidade autónoma, co obxectivo de ser unha figura máis
de apoio á familia en crise e de resolución de conflitos, centrada no benestar dos fillos e fillas e
asegurando o cumprimento das medidas establecidas en sentenza. Deste xeito, tería as facultades
que o xuíz ou xuíza expresamente acordase na resolución xudicial. Este programa ou experiencia
páxina 1 de 2
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piloto duraría un ano e tería como obxectivo traballar coas familias para adquirir ou retomar
habilidades parentais, prestándolles a axuda necesaria para o acompañamento no conflito e resolver
discrepancias entre os pais. Os e as profesionais que exerzan esta función poderán provir do campo
da psicoloxía, traballo social ou do dereito.
A Xunta de Galicia agarda que o Ministerio achegue máis información sobre este proxecto, facendo
xa sete meses que non se convoca a Conferencia Sectorial”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROAZmEl20h17
Verificación:
CVE-PREPAR: ee39db03-1310-53d8-5165-bdcd3a6681b6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

161041

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROAZmEl20h17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/719460
Data
14/05/2019 15:42

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 23370, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para impulsar as
medidas lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito
da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental”, (publicada no BOPG número 247 do
25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión celebrada o 28 de setembro de 2018
no debate da iniciativa con número de rexistro 34661, presentada polo mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROFcISQeOdX6
Verificación:
CVE-PREPAR: 51faed32-78a2-2e99-3200-0141d2bc5530
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos2018-09-28?part=fc6b37aa-9fa4-46b4-bb59-4296ecb02323&start=60
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, de que a regulación dos grupos de
interese require a definición dunha política global, que englobe as diferentes iniciativas nos distintos
ámbitos que deben ser obxecto de atención. Faise necesario abranguer todos os aspectos e adoptar
un enfoque integrado co obxectivo de desenvolver accións coordinadas de todas as administracións e
institucións involucradas.
O acordo de marzo de 2017, do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Regulación legal
das actividades de lobbying no contexto da toma de decisións públicas recomenda aos gobernos dos
Estados membros:
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- Establecer ou reforzar un enfoque coherente e marco integral para a regulación legal das
actividades de cabildeo no contexto da toma de decisión públicas, de acordo coa guía de principios
contidos no apéndice adxunto e á luz das súas propias circunstancias nacionais.
- Garantir que esta recomendación se traduza e difunda amplamente como sexa posible e máis
especificamente entre grupos de presión (lobbies), de negocios, comercio, sindicatos, confederacións
industriais (patronais), organismos públicos, autoridades reguladoras, sociedade civil ONGs, políticos
e académicos.
En consecuencia, como indica este acordo, a regulación da actividade dos lobbies debe ser
abordada, no seu caso, pola Administración Xeral do Estado ou polo lexislativo estatal, en
cooperación coas Comunidades Autónomas”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROFcISQeOdX6
Verificación:
CVE-PREPAR: 51faed32-78a2-2e99-3200-0141d2bc5530
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2

161044

Asinado dixitalmente por:
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REXISTROFcISQeOdX6
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PR RWEB01
Nº Saída
2019/719457
Data
14/05/2019 15:42

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 28844 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona
María Concepción Burgo López, sobre “as razóns da redución nun 32,1% no ano 2017 do
orzamento inicial do programa 423B Prevención do abandono escolar, a opinión da Con
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da atención das
necesidades existentes coa contía executada e, se é o caso, as razóns da súa dotación
para o ano 2018 cun orzamento que duplica o executado nel en 2017”, (publicada no
BOPG número 289 do 11 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
oral á iniciativa con número 28849 e debatida no Pleno da Cámara galega de data 2425/04/2018, á que nos remitimos por ofrecer os datos de execución orzamentaria e concretar as
accións desenvolvidas a prol da diminución da taxa de abandono educativo temperá en Galicia.
O debate pode consultarse no enlace da web do Parlamento de Galicia:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/plenno-2018-04-25?part=4a5a5cd5-e5c9CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO41lRxflUf0
Verificación:
CVE-PREPAR: 60260234-d6a1-7047-4df5-d8a90ccc1e38
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

47cd-8c25-5d74c0347514&start=4255”.”
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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161047

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/719458
Data
14/05/2019 15:42

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en pleno número: 23372, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para impulsar as
medidas lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade de lobby no ámbito
da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental”, (publicada no BOPG número 247 do
25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión celebrada o 28 de setembro de 2018
no debate da iniciativa con número de rexistro 34661, presentada polo mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROqQHOutWIh7
Verificación:
CVE-PREPAR: f27172c1-15e4-fb45-1e05-6a77d8a1e009
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos2018-09-28?part=fc6b37aa-9fa4-46b4-bb59-4296ecb02323&start=60
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, de que a regulación dos grupos de
interese require a definición dunha política global, que englobe as diferentes iniciativas nos distintos
ámbitos que deben ser obxecto de atención. Faise necesario abranguer todos os aspectos e adoptar
un enfoque integrado co obxectivo de desenvolver accións coordinadas de todas as administracións e
institucións involucradas.
O acordo de marzo de 2017, do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Regulación legal
das actividades de lobbying no contexto da toma de decisións públicas recomenda aos gobernos dos
Estados membros:
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- Establecer ou reforzar un enfoque coherente e marco integral para a regulación legal das
actividades de cabildeo no contexto da toma de decisión públicas, de acordo coa guía de principios
contidos no apéndice adxunto e á luz das súas propias circunstancias nacionais.
- Garantir que esta recomendación se traduza e difunda amplamente como sexa posible e máis
especificamente entre grupos de presión (lobbies), de negocios, comercio, sindicatos, confederacións
industriais (patronais), organismos públicos, autoridades reguladoras, sociedade civil ONGs, políticos
e académicos.
En consecuencia, como indica este acordo, a regulación da actividade dos lobbies debe ser
abordada, no seu caso, pola Administración Xeral do Estado ou polo lexislativo estatal, en
cooperación coas Comunidades Autónomas”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROqQHOutWIh7
Verificación:
CVE-PREPAR: f27172c1-15e4-fb45-1e05-6a77d8a1e009
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161050

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/719456
Data
14/05/2019 15:42

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28845 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona
María Concepción Burgo López, sobre “as razóns da dotación do programa 423B
Prevención do abandono escolar para o ano 2018 cun orzamento que duplica o execu
tado nel no ano 2017”, (publicada no BOPG número 289 do 11 de abril de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
oral á iniciativa con número 28849 e debatida no Pleno da Cámara galega de data 2425/04/2018, á que nos remitimos por ofrecer os datos de execución orzamentaria e concretar as
accións desenvolvidas a prol da diminución da taxa de abandono educativo temperá en Galicia.
O debate pode consultarse no enlace da web do Parlamento de Galicia:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/plenno-2018-04-25?part=4a5a5cd5-e5c947cd-8c25-5d74c0347514&start=4255”.”

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROnpCCZ76PK4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7646f462-46a1-4212-3f07-40a397faf9e2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROnpCCZ76PK4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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161052

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/733163
Data
16/05/2019 13:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32818, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do encaixe

do

coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia,
no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia”,
(publicada no BOPG número 331 do 4 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
que ten o seguinte contido:
“A figura do coordinador/a parental como elemento de apoio á familia trala resolución de separación ou
divorcio non está desenvolvida normativamente en España.
É certo que no Dereito Foral Catalán existen algunhas experiencias que arrincan cunha sentenza da
Sala Civil e Penal do TSJ de Cataluña que establece, na execución, unha medida de apoio por un
especialista en parentalidade, acordado entre as partes de mutuo acordo ou designado polos Equipos

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO5j6QzNFuu0
Verificación:
CVE-PREPAR: de614a78-65e7-f555-f3a4-2a7218634914
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de asesoramento técnico no ámbito de familia (...) Noutro caso, a designación poderá recaer nun
profesional das listas proporcionadas polo Colexio de psicólogos de Cataluña de entre os especialistas
en parentalidade…. Trátase dunha solución baseada na regulación propia de Cataluña e na que non se
descarta a intervención dos servizos técnicos ou doutras persoas expertas durante o proceso para que
o xuíz ou xuíza decida sobre o exercicio da responsabilidade parental.
O Ministerio de Xustiza, na Conferencia Sectorial do 3 de outubro de 2018, trasladou aos membros da
mesma a invitación á implantación dun Programa Piloto da Coordinación da parentalidade, no que o
Ministerio está a traballar xunto co Consello Xeral do Poder Xudicial. A idea que se trasladou foi a posta
en marcha dun proxecto piloto por comunidade autónoma, co obxectivo de ser unha figura máis de
apoio á familia en crise e de resolución de conflitos, centrada no benestar dos fillos e fillas e asegurando
o cumprimento das medidas establecidas en sentenza. Deste xeito, tería as facultades que o xuíz ou
xuíza expresamente acordase na resolución xudicial. Este programa ou experiencia piloto duraría un
ano e tería como obxectivo traballar coas familias para adquirir ou retomar habilidades parentais,
páxina 1 de 2
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prestándolles a axuda necesaria para o acompañamento no conflito e resolver discrepancias entre os
pais. Os e as profesionais que exerzan esta función poderán provir do campo da psicoloxía, traballo
social ou do dereito.
A Xunta de Galicia agarda que o Ministerio achegue máis información sobre este proxecto, facendo xa
sete meses que non se convoca a Conferencia Sectorial”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO5j6QzNFuu0
Verificación:
CVE-PREPAR: de614a78-65e7-f555-f3a4-2a7218634914
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
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161055

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/733161
Data
16/05/2019 13:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 32819, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do
coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia,
no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia”,
(publicada no BOPG número 331 do 4 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
que ten o seguinte contido:
“A figura do coordinador/a parental como elemento de apoio á familia trala resolución de separación ou
divorcio non está desenvolvida normativamente en España.
É certo que no Dereito Foral Catalán existen algunhas experiencias que arrincan cunha sentenza da
Sala Civil e Penal do TSJ de Cataluña que establece, na execución, unha medida de apoio por un
especialista en parentalidade, acordado entre as partes de mutuo acordo ou designado polos Equipos

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROrLNWQRZnD5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6355ec52-ba12-a8e5-fb76-2c13e97bbd17
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de asesoramento técnico no ámbito de familia (...) Noutro caso, a designación poderá recaer nun
profesional das listas proporcionadas polo Colexio de psicólogos de Cataluña de entre os especialistas
en parentalidade…. Trátase dunha solución baseada na regulación propia de Cataluña e na que non se
descarta a intervención dos servizos técnicos ou doutras persoas expertas durante o proceso para que
o xuíz ou xuíza decida sobre o exercicio da responsabilidade parental.
O Ministerio de Xustiza, na Conferencia Sectorial do 3 de outubro de 2018, trasladou aos membros da
mesma a invitación á implantación dun Programa Piloto da Coordinación da parentalidade, no que o
Ministerio está a traballar xunto co Consello Xeral do Poder Xudicial. A idea que se trasladou foi a posta
en marcha dun proxecto piloto por comunidade autónoma, co obxectivo de ser unha figura máis de
apoio á familia en crise e de resolución de conflitos, centrada no benestar dos fillos e fillas e asegurando
o cumprimento das medidas establecidas en sentenza. Deste xeito, tería as facultades que o xuíz ou
xuíza expresamente acordase na resolución xudicial. Este programa ou experiencia piloto duraría un
ano e tería como obxectivo traballar coas familias para adquirir ou retomar habilidades parentais,
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prestándolles a axuda necesaria para o acompañamento no conflito e resolver discrepancias entre os
pais. Os e as profesionais que exerzan esta función poderán provir do campo da psicoloxía, traballo
social ou do dereito.
A Xunta de Galicia agarda que o Ministerio achegue máis información sobre este proxecto, facendo xa
sete meses que non se convoca a Conferencia Sectorial”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROrLNWQRZnD5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6355ec52-ba12-a8e5-fb76-2c13e97bbd17
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161058

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/724047
Data
15/05/2019 13:07

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36742, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “os recortes de profesorado na ESAD de Vigo e as
medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto”, (publicada no BOPG número 360 do
21 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“No curso 2018-19, a Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) de Vigo conta co profesorado
necesario para atender ao alumnado actual: 36 profesores e medio para 170 alumnos e alumnas”.
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,

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROEK6gygROC9
Verificación:
CVE-PREPAR: 692182f8-dce1-b9a9-9080-22d54567fff5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161060

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/724906
Data
15/05/2019 16:04

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 39068, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los
Ángeles Cuña Bóveda, sobre “o número de títulos universitarios que poderían ter sido
expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo Goberno galego para
facilitarlle ás persoas afectadas un título acorde coa normativa legal e o pagamento
realizado, así como as que vai adoptar para garantir a autenticidade dos títulos
expedidos”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“As universidades españolas teñen recoñecida a súa autonomía na Constitución de 1978 e na
correspondente lei orgánica. Son as propias universidades as institucións encargadas de
impartir ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais e con

validez en todo o

territorio nacional e poderán impartir ensinanzas conducentes á obtención doutros títulos.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROaXKLaPian7
Verificación:
CVE-PREPAR: fe8c2002-d798-14c0-5c51-2d4a2fab62f2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asemade, segundo a normativa vixente, os títulos universitarios de carácter oficial e con
validez en todo o territorio nacional deberán inscribirse no Rexistro de universidades, centros
e títulos, previsto na disposición adicional vixésima da Lei orgánica de Universidades 1.
Poderán inscribirse

outros títulos a efectos

informativos.

El Goberno regulará o

procedemento e as condicións para súa inscrición.
Nunha información xornalística e na propia iniciativa parlamentaria faise referencia á
Universidade de Santiago de Compostela (USC), o que motivou que a Secretaría Xeral de
Universidades -aínda que non ten competencias sobre a expedición de títulos universitarios

1

“Disposición adicional vigésima. Registro de universidades, centros y títulos.

En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá el Registro de universidades, centros y títulos. Este
registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos
informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización y
funcionamiento”
Páxina 1 de 3
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nin sobre o rexistro de universidades, centros e títulos- solicitase algunha aclaración sobre a
situación que se relataba e poder achegar así información ao Parlamento de Galicia.
A explicación ofrecida pola USC apunta a que os títulos expedidos pola institución teñen
plenos efectos académicos, ao figurar no rexistro de titulados. Non obstante, admitiu que
cuestión diferente é que os documentos de papel expedidos podan ter defectos técnicos en
relación coas esixencias establecidas na normativa de aplicacións –real decretos de
expedición de títulos e SET-.
De feito, a USC encargou un estudo técnico á Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT)
en relación coas características técnicas dos títulos que estaba expedindo –executada pola
contratista SIGNE SA-. As conclusións do informe, a partir da análise dunha mostra de títulos
correspondentes a varios anos, apuntan a que os títulos elaborados pola empresa
adxudicataria (como mínimo os dos anos 2014, 2015 e 2016 que foron analizados), pese á
súa aparencia de solvencia técnica, son defectuosos en canto non reúnen todos os requisitos
técnicos e de seguridade esixibles pola normativa de aplicación (RD 1002/2010, do 5 de
agosto, e RD 22/2015, do 23 de xaneiro).
En canto detectou o problema, Universidade compostelá lembra que actuou iniciando o
procedemento de revogación contractual, se ben pola actitude da empresa o procedemento
alongouse en demasía. Actualmente, a empresa ten unha sentenza que lle obriga a devolver

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROaXKLaPian7
Verificación:
CVE-PREPAR: fe8c2002-d798-14c0-5c51-2d4a2fab62f2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gran parte do cobrado pola expedición de títulos dadas as irregularidades detectadas, se ben
tal sentenza non é firme.
Segundo a aclaración facilitada á Xunta propia USC, dado que a empresa SIGNE SA era a
adxudicataria maioritaria das universidades españolas e que o defectos dos títulos podería
afectar á maioría das Institucións de Educación Superior, a universidade galega puxo en
coñecemento do Ministerio de Educación (Subdirección Xeral de Títulos) este problema, a
efectos de que puidera adoptar as medidas que estimara oportunas para facer cumprir os
requisitos técnicos establecidos na lexislación estatal.
Ao parecer, segundo a institución compostelá, non consta ningunha aclaración do Ministerio
neste senso, pese a que tamén se tiveron reunións con representantes da Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) nas que se abordou o problema.
Así, universidade conclúe que o Ministerio de Educación, que é o órgano competente en
materia de expedición de títulos (art 149.1.30 CE) , estivo sempre informado da situación dun
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posible incumprimento xeneralizado dos requisitos técnicos de expedición de títulos por parte
da devandita empresa, que realizaba tamén a impresión para a maioría das universidades.
Por último, sinalar que a USC concreta que calquera alumno afectado podería solicitar, sen
cargo, a expedición dun duplicado do seu título en substitución do que está no seu poder, que
cumpra plenamente os requisitos técnicos esixidos pola normativa estatal. Asemade, para
evitar no futuro situacións deste tipo, avoga pola necesidade de avanzar en sistemas de
acreditación electrónica da condición de titulado universitario e que, mentres iso non se
produce, modificar a normativa actual para que o papel dos títulos sexa subministrado pola
FNMT.”
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROaXKLaPian7
Verificación:
CVE-PREPAR: fe8c2002-d798-14c0-5c51-2d4a2fab62f2
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
2019/733159
Data
16/05/2019 13:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34144, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a interpretación polo Goberno galego da figura do
coordinador parental no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia
de Galicia”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de agosto 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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“A figura do coordinador/a parental como elemento de apoio á familia trala resolución de separación ou
divorcio non está desenvolvida normativamente en España.
É certo que no Dereito Foral Catalán existen algunhas experiencias que arrincan cunha sentenza da
Sala Civil e Penal do TSJ de Cataluña que establece, na execución, unha medida de apoio por un
especialista en parentalidade, acordado entre as partes de mutuo acordo ou designado polos Equipos
de asesoramento técnico no ámbito de familia (...) Noutro caso, a designación poderá recaer nun

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROAvvPqsFt26
Verificación:
CVE-PREPAR: 82dec981-ab65-ea47-8489-4d22208f99f4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

profesional das listas proporcionadas polo Colexio de psicólogos de Cataluña de entre os especialistas
en parentalidade…. Trátase dunha solución baseada na regulación propia de Cataluña e na que non se
descarta a intervención dos servizos técnicos ou doutras persoas expertas durante o proceso para que
o xuíz ou xuíza decida sobre o exercicio da responsabilidade parental.
O Ministerio de Xustiza, na Conferencia Sectorial do 3 de outubro de 2018, trasladou aos membros da
mesma a invitación á implantación dun Programa Piloto da Coordinación da parentalidade, no que o
Ministerio está a traballar xunto co Consello Xeral do Poder Xudicial. A idea que se trasladou foi a posta
en marcha dun proxecto piloto por comunidade autónoma, co obxectivo de ser unha figura máis de
apoio á familia en crise e de resolución de conflitos, centrada no benestar dos fillos e fillas e asegurando
o cumprimento das medidas establecidas en sentenza. Deste xeito, tería as facultades que o xuíz ou
xuíza expresamente acordase na resolución xudicial. Este programa ou experiencia piloto duraría un
ano e tería como obxectivo traballar coas familias para adquirir ou retomar habilidades parentais,
prestándolles a axuda necesaria para o acompañamento no conflito e resolver discrepancias entre os
páxina 1 de 2
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pais. Os e as profesionais que exerzan esta función poderán provir do campo da psicoloxía, traballo
social ou do dereito.
A Xunta de Galicia agarda que o Ministerio achegue máis información sobre este proxecto, facendo xa
sete meses que non se convoca a Conferencia Sectorial”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROAvvPqsFt26
Verificación:
CVE-PREPAR: 82dec981-ab65-ea47-8489-4d22208f99f4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161067

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/710676
Data
13/05/2019 15:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34428 formulada polo Grupo
Parlamentario

Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Ángel Tellado Filgueira e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas está a adoptar a Xunta de
Galicia para impulsar a Responsabilidade Social Empresarial entre as pequenas e
medianas empresas galegas”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de agosto 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 42265 que tivo lugar na
sesión do 9 de maio de 2019 da Comisión 5º, Sanidade, Política Social e Emprego.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO9tyQTNAbd9
Verificación:
CVE-PREPAR: da2448a6-1622-86b4-cc30-1c364289a352
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=7236
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
2019/733135
Data
16/05/2019 13:50

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34595, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións que ten o Goberno galego para impulsar as
medidas lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade de "lobby" no ámbito da
Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de
agosto 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 Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión celebrada o 28 de setembro de 2018 no
debate da iniciativa con número de rexistro 34661, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO1FhL4PXgF2
Verificación:
CVE-PREPAR: 1a6ca959-cdf2-d5c1-aee1-c8565c34f981
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos-201809-28?part=fc6b37aa-9fa4-46b4-bb59-4296ecb02323&start=60
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, de que a regulación dos grupos de
interese require a definición dunha política global, que englobe as diferentes iniciativas nos distintos
ámbitos que deben ser obxecto de atención. Faise necesario abranguer todos os aspectos e adoptar un
enfoque integrado co obxectivo de desenvolver accións coordinadas de todas as administracións e
institucións involucradas.
O acordo de marzo de 2017, do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Regulación legal
das actividades de lobbying no contexto da toma de decisións públicas, recomenda aos gobernos dos
Estados membros:
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- Establecer ou reforzar un enfoque coherente e marco integral para a regulación legal das actividades
de cabildeo no contexto da toma de decisión públicas, de acordo coa guía de principios contidos no
apéndice adxunto e á luz das súas propias circunstancias nacionais.
- Garantir que esta recomendación se traduza e difunda amplamente como sexa posible e máis
especificamente entre grupos de presión (lobbies), de negocios, comercio, sindicatos, confederacións
industriais (patronais), organismos públicos, autoridades reguladoras, sociedade civil ONGs, políticos e
académicos.
En consecuencia, como indica este acordo, a regulación da actividade dos lobbies debe ser abordada,
no seu caso, pola Administración Xeral do Estado ou polo lexislativo estatal, en cooperación coas
Comunidades Autónomas.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO1FhL4PXgF2
Verificación:
CVE-PREPAR: 1a6ca959-cdf2-d5c1-aee1-c8565c34f981
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
2019/710675
Data
13/05/2019 15:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35484, formulada polo Grupo
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 45080 que tivo lugar na
sesión do 9 de maio de 2019 da Comisión 5º, Sanidade, Política Social e Emprego.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROo9p1vqSR19
Verificación:
CVE-PREPAR: ffa6bee5-e444-99d8-8811-1739ebf361d0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=8299
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
2019/719454
Data
14/05/2019 15:41

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36347, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de
Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para verificar o
cumprimento da normativa vixente, en especial en materia de seguridade”, (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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego achegou xa en diferentes comparecencias, tanto a petición propia, como no
marco da Comisión de investigación activada no Parlamento de Galicia, información pormenorizada
en relación á aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia, á celebración do festival do Marisquiño, no marco do cal o 12 de agosto de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROw4HzxxFZ90
Verificación:
CVE-PREPAR: e2ec8c17-bcf0-7787-7130-88d289cb8cb4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2018 se produciu un accidente no que 467 persoas resultaron feridas.
Neste sentido reitérase que a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e
actividades recreativas de Galicia, especifica claramente as competencias autonómicas en materia de
autorizacións no artigo 4 ─alíneas a) e b)─, así como o exercicio das correspondentes funcións de
inspección e control ─alínea d)─:
“[...] a) Autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se
desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme o procedemento que
deberá ser aprobado no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da lei.
b) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa normativa
específica.
d) [...] Exercer as funcións de inspección e control nos termos previstos no título IV.”
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2. Por outra banda, no artigo 5 ─alíneas a), b) e c)─ especifica, tamén claramente, o réxime de
intervención administrativa que lles corresponde aos concellos, así como o exercicio das
correspondentes funcións de inspección e control ─alínea d)─:
“[...] a) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que
correspondan en relación cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas que se
desenvolvan dentro do termo municipal, incluídas as de carácter extraordinario.
b) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que
correspondan en relación coa apertura de establecementos abertos ao públicos.
c) Adoptar as medidas que sexan necesarias para o desenvolvemento ordenado dos espectáculos
públicos e as actividades recreativas da súa competencia, sen prexuízo das competencias estatais en
materia de seguridade pública.
d) [...] Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV
En consecuencia, tendo en conta os artigos anteriores, correspóndelle ao Concello de Vigo adoptar
as medidas necesarias para o desenvolvemento ordenado dos espectáculos que se desenvolvan
dentro do termo municipal e exercer as funcións de inspección e control nos termos previstos no título
IV da Lei 10/2017; como sería o caso do festival O Marisquiño”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROw4HzxxFZ90
Verificación:
CVE-PREPAR: e2ec8c17-bcf0-7787-7130-88d289cb8cb4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
2019/724050
Data
15/05/2019 13:07

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36349, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias do
acontecido na madrugada do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño”, (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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego achegou xa en diferentes comparecencias, tanto a petición propia, como no
marco da Comisión de investigación activada no Parlamento de Galicia, información pormenorizada
en relación ao dispositivo de emerxencias activado tralo accidente da noite do 12 de agosto de 2018
no festival do Marisquiño.
Neste sentido, reitérase que a primeira alerta que recibiu o CIAE 112 en relación ao accidente
produciuse a través da chamada dunha persoa particular. Ningún servizo dependente do concello de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROhmfyuVjTo0
Verificación:
CVE-PREPAR: eb39d689-4b08-7509-06f1-ddc3f869b729
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Vigo deu a voz de alarma e ningún responsable de emerxencias do antedito concello se puxo en
contacto co CIAE 112 para alertar de que se tiña producido un accidente”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2019/724036
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15/05/2019 13:06

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36744, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “os recortes de profesorado na ESAD de Vigo e
as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto”, (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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“No curso 2018-19, a Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) de Vigo conta co profesorado
necesario para atender ao alumnado actual: 36 profesores e medio para 170 alumnos e alumnas”.
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.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 39071, formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María
de los Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as medidas que vai aplicar o Goberno galego para
garantir a autenticidade dos títulos universitarios expedidos”, (publicada no BOPG
número 375 do 24 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 de Educación, Universidade e
Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“As universidades españolas teñen recoñecida a súa autonomía na Constitución de 1978 e na
correspondente lei orgánica. Son as propias universidades as institucións encargadas de
impartir ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais e con

validez en todo o

territorio nacional e poderán impartir ensinanzas conducentes á obtención doutros títulos.
Asemade, segundo a normativa vixente, os títulos universitarios de carácter oficial e con
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validez en todo o territorio nacional deberán inscribirse no Rexistro de universidades, centros
e títulos, previsto na disposición adicional vixésima da Lei orgánica de Universidades 1.
Poderán inscribirse

outros títulos a efectos

informativos.

El Goberno regulará o

procedemento e as condicións para súa inscrición.
Nunha información xornalística e na propia iniciativa parlamentaria faise referencia á
Universidade de Santiago de Compostela (USC), o que motivou que a Secretaría Xeral de
Universidades -aínda que non ten competencias sobre a expedición de títulos universitarios
nin sobre o rexistro de universidades, centros e títulos- solicitase algunha aclaración sobre a
situación que se relataba e poder achegar así información ao Parlamento de Galicia.
1

“Disposición adicional vigésima. Registro de universidades, centros y títulos.

En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá el Registro de universidades, centros y títulos. Este
registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos
informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización y
funcionamiento”
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A explicación ofrecida pola USC apunta a que os títulos expedidos pola institución teñen
plenos efectos académicos, ao figurar no rexistro de titulados. Non obstante, admitiu que
cuestión diferente é que os documentos de papel expedidos podan ter defectos técnicos en
relación coas esixencias establecidas na normativa de aplicacións –real decretos de
expedición de títulos e SET-.
De feito, a USC encargou un estudo técnico á Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT)
en relación coas características técnicas dos títulos que estaba expedindo –executada pola
contratista SIGNE SA-. As conclusións do informe, a partir da análise dunha mostra de títulos
correspondentes a varios anos, apuntan a que os títulos elaborados pola empresa
adxudicataria (como mínimo os dos anos 2014, 2015 e 2016 que foron analizados), pese á
súa aparencia de solvencia técnica, son defectuosos en canto non reúnen todos os requisitos
técnicos e de seguridade esixibles pola normativa de aplicación (RD 1002/2010, do 5 de
agosto, e RD 22/2015, do 23 de xaneiro).
En canto detectou o problema, Universidade compostelá lembra que actuou iniciando o
procedemento de revogación contractual, se ben pola actitude da empresa o procedemento
alongouse en demasía. Actualmente, a empresa ten unha sentenza que lle obriga a devolver
gran parte do cobrado pola expedición de títulos dadas as irregularidades detectadas, se ben
tal sentenza non é firme.
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Segundo a aclaración facilitada á Xunta propia USC, dado que a empresa SIGNE SA era a
adxudicataria maioritaria das universidades españolas e que o defectos dos títulos podería
afectar á maioría das Institucións de Educación Superior, a universidade galega puxo en
coñecemento do Ministerio de Educación (Subdirección Xeral de Títulos) este problema, a
efectos de que puidera adoptar as medidas que estimara oportunas para facer cumprir os
requisitos técnicos establecidos na lexislación estatal.
Ao parecer, segundo a institución compostelá, non consta ningunha aclaración do Ministerio
neste senso, pese a que tamén se tiveron reunións con representantes da Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) nas que se abordou o problema.
Así, universidade conclúe que o Ministerio de Educación, que é o órgano competente en
materia de expedición de títulos (art 149.1.30 CE) , estivo sempre informado da situación dun
posible incumprimento xeneralizado dos requisitos técnicos de expedición de títulos por parte
da devandita empresa, que realizaba tamén a impresión para a maioría das universidades.
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Por último, sinalar que a USC concreta que calquera alumno afectado podería solicitar, sen
cargo, a expedición dun duplicado do seu título en substitución do que está no seu poder, que
cumpra plenamente os requisitos técnicos esixidos pola normativa estatal. Asemade, para
evitar no futuro situacións deste tipo, avoga pola necesidade de avanzar en sistemas de
acreditación electrónica da condición de titulado universitario e que, mentres iso non se
produce, modificar a normativa actual para que o papel dos títulos sexa subministrado pola
FNMT.”
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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 42276, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas pola Xunta de
Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago de
Compostela”, (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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á interpelación número 42269, de similar contido e formulada polo
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mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada os
días 7 e 8 de maio, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade salientou o traballo
continuado da Xunta para defender ante o Ministerio de Fomento, titular das competencias
en ferrocarril, unha continua mellora das infraestruturas e servizos que operan en Galicia.
Avanzou, ademais, que a Xunta lle proporá ao Ministerio de Fomento colaborar para
estender a todos os servizos ferroviarios de media distancia en Galicia o uso da tarxeta de
Transporte Metropolitano como medio de pago vantaxoso. Esta medida xa funciona na área
de transporte de Ferrol no caso do FEVE. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
informou de que a Xunta xa se dirixiu a Renfe para propoñerlle colaborar para fomentar a
interoperatividade dos medios de pago do tren e o autobús, e que este será un asunto que
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se porá enriba da mesa na primeira reunión con responsables de Fomento do novo
Goberno.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=615b03f5-86e0-4b0e-833c-210677fd0897&start=12781
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=615b03f5-86e0-4b0e-833c-210677fd0897&start=13751
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36743, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “os recortes de profesorado na ESAD de Vigo e
as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto”, (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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“No curso 2018-19, a Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) de Vigo conta co profesorado
necesario para atender ao alumnado actual: 36 profesores e medio para 170 alumnos e alumnas”.
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.
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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
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Nº Saída
2019/724903
Data
15/05/2019 16:01

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4ª- número 39069,
formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e
dona María de los Ángeles Cuña Bóveda, sobre “o número de títulos universitarios que
poderían ter sido expedidos sen as garantías necesarias, as medidas previstas polo
Goberno galego para facilitarlle ás persoas afectadas un título acorde coa normativa
legal e o pagamento realizado, así como as que vai adoptar para garantir a
autenticidade dos títulos expedidos”, (publicada no BOPG número 375 do 24 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 de Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“As universidades españolas teñen recoñecida a súa autonomía na Constitución de 1978 e na
correspondente lei orgánica. Son as propias universidades as institucións encargadas de
impartir ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais e con

validez en todo o
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territorio nacional e poderán impartir ensinanzas conducentes á obtención doutros títulos.
Asemade, segundo a normativa vixente, os títulos universitarios de carácter oficial e con
validez en todo o territorio nacional deberán inscribirse no Rexistro de universidades, centros
e títulos, previsto na disposición adicional vixésima da Lei orgánica de Universidades 1.
Poderán inscribirse

outros títulos a efectos

informativos.

El Goberno regulará o

procedemento e as condicións para súa inscrición.
Nunha información xornalística e na propia iniciativa parlamentaria faise referencia á
Universidade de Santiago de Compostela (USC), o que motivou que a Secretaría Xeral de
1

“Disposición adicional vigésima. Registro de universidades, centros y títulos.

En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá el Registro de universidades, centros y títulos. Este
registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos
informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización y
funcionamiento”
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Universidades -aínda que non ten competencias sobre a expedición de títulos universitarios
nin sobre o rexistro de universidades, centros e títulos- solicitase algunha aclaración sobre a
situación que se relataba e poder achegar así información ao Parlamento de Galicia.
A explicación ofrecida pola USC apunta a que os títulos expedidos pola institución teñen
plenos efectos académicos, ao figurar no rexistro de titulados. Non obstante, admitiu que
cuestión diferente é que os documentos de papel expedidos podan ter defectos técnicos en
relación coas esixencias establecidas na normativa de aplicacións –real decretos de
expedición de títulos e SET-.
De feito, a USC encargou un estudo técnico á Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT)
en relación coas características técnicas dos títulos que estaba expedindo –executada pola
contratista SIGNE SA-. As conclusións do informe, a partir da análise dunha mostra de títulos
correspondentes a varios anos, apuntan a que os títulos elaborados pola empresa
adxudicataria (como mínimo os dos anos 2014, 2015 e 2016 que foron analizados), pese á
súa aparencia de solvencia técnica, son defectuosos en canto non reúnen todos os requisitos
técnicos e de seguridade esixibles pola normativa de aplicación (RD 1002/2010, do 5 de
agosto, e RD 22/2015, do 23 de xaneiro).
En canto detectou o problema, Universidade compostelá lembra que actuou iniciando o
procedemento de revogación contractual, se ben pola actitude da empresa o procedemento
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alongouse en demasía. Actualmente, a empresa ten unha sentenza que lle obriga a devolver
gran parte do cobrado pola expedición de títulos dadas as irregularidades detectadas, se ben
tal sentenza non é firme.
Segundo a aclaración facilitada á Xunta propia USC, dado que a empresa SIGNE SA era a
adxudicataria maioritaria das universidades españolas e que o defectos dos títulos podería
afectar á maioría das Institucións de Educación Superior, a universidade galega puxo en
coñecemento do Ministerio de Educación (Subdirección Xeral de Títulos) este problema, a
efectos de que puidera adoptar as medidas que estimara oportunas para facer cumprir os
requisitos técnicos establecidos na lexislación estatal.
Ao parecer, segundo a institución compostelá, non consta ningunha aclaración do Ministerio
neste senso, pese a que tamén se tiveron reunións con representantes da Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) nas que se abordou o problema.
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Así, universidade conclúe que o Ministerio de Educación, que é o órgano competente en
materia de expedición de títulos (art 149.1.30 CE) , estivo sempre informado da situación dun
posible incumprimento xeneralizado dos requisitos técnicos de expedición de títulos por parte
da devandita empresa, que realizaba tamén a impresión para a maioría das universidades.
Por último, sinalar que a USC concreta que calquera alumno afectado podería solicitar, sen
cargo, a expedición dun duplicado do seu título en substitución do que está no seu poder, que
cumpra plenamente os requisitos técnicos esixidos pola normativa estatal. Asemade, para
evitar no futuro situacións deste tipo, avoga pola necesidade de avanzar en sistemas de
acreditación electrónica da condición de titulado universitario e que, mentres iso non se
produce, modificar a normativa actual para que o papel dos títulos sexa subministrado pola
FNMT.”
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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34427 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Ángel Tellado Filgueira e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas está a adoptar a Xunta de
Galicia para impulsar a Responsabilidade Social Empresarial entre as pequenas e
medianas empresas galegas”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 42265 que tivo lugar na
sesión do 9 de maio de 2019 da Comisión 5º, Sanidade, Política Social e Emprego.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=7236
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34145, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a interpretación polo Goberno galego da figura do
coordinador parental no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia
de Galicia”, (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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“A figura do coordinador/a parental como elemento de apoio á familia trala resolución de separación ou
divorcio non está desenvolvida normativamente en España.
É certo que no Dereito Foral Catalán existen algunhas experiencias que arrincan cunha sentenza da
Sala Civil e Penal do TSJ de Cataluña que establece, na execución, unha medida de apoio por un
especialista en parentalidade, acordado entre as partes de mutuo acordo ou designado polos Equipos
de asesoramento técnico no ámbito de familia (...) Noutro caso, a designación poderá recaer nun

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO0FaocBdoG7
Verificación:
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profesional das listas proporcionadas polo Colexio de psicólogos de Cataluña de entre os especialistas
en parentalidade…. Trátase dunha solución baseada na regulación propia de Cataluña e na que non se
descarta a intervención dos servizos técnicos ou doutras persoas expertas durante o proceso para que
o xuíz ou xuíza decida sobre o exercicio da responsabilidade parental.
O Ministerio de Xustiza, na Conferencia Sectorial do 3 de outubro de 2018, trasladou aos membros da
mesma a invitación á implantación dun Programa Piloto da Coordinación da parentalidade, no que o
Ministerio está a traballar xunto co Consello Xeral do Poder Xudicial. A idea que se trasladou foi a posta
en marcha dun proxecto piloto por comunidade autónoma, co obxectivo de ser unha figura máis de
apoio á familia en crise e de resolución de conflitos, centrada no benestar dos fillos e fillas e asegurando
o cumprimento das medidas establecidas en sentenza. Deste xeito, tería as facultades que o xuíz ou
xuíza expresamente acordase na resolución xudicial. Este programa ou experiencia piloto duraría un
ano e tería como obxectivo traballar coas familias para adquirir ou retomar habilidades parentais,
prestándolles a axuda necesaria para o acompañamento no conflito e resolver discrepancias entre os
páxina 1 de 2
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pais. Os e as profesionais que exerzan esta función poderán provir do campo da psicoloxía, traballo
social ou do dereito.
A Xunta de Galicia agarda que o Ministerio achegue máis información sobre este proxecto, facendo xa
sete meses que non se convoca a Conferencia Sectorial”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36346, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de
Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para verificar o
cumprimento da normativa vixente, en especial en materia de seguridade, e os seus
resultados”, (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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego achegou xa en diferentes comparecencias, tanto a petición propia, como no
marco da Comisión de investigación activada no Parlamento de Galicia, información pormenorizada
en relación á aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia, á celebración do festival do Marisquiño, no marco do cal o 12 de agosto de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO7FcOjwJHA8
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2018 se produciu un accidente no que 467 persoas resultaron feridas.
Neste sentido reitérase que a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e
actividades recreativas de Galicia, especifica claramente as competencias autonómicas en materia de
autorizacións no artigo 4 ─alíneas a) e b)─, así como o exercicio das correspondentes funcións de
inspección e control ─alínea d)─:
“[...] a) Autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se
desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme o procedemento que
deberá ser aprobado no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da lei.
b) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa normativa
específica.
d) [...] Exercer as funcións de inspección e control nos termos previstos no título IV.”
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2. Por outra banda, no artigo 5 ─alíneas a), b) e c)─ especifica, tamén claramente, o réxime de
intervención administrativa que lles corresponde aos concellos, así como o exercicio das
correspondentes funcións de inspección e control ─alínea d)─:
“[...] a) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que
correspondan en relación cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas que se
desenvolvan dentro do termo municipal, incluídas as de carácter extraordinario.
b) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que
correspondan en relación coa apertura de establecementos abertos ao público.
c) Adoptar as medidas que sexan necesarias para o desenvolvemento ordenado dos espectáculos
públicos e as actividades recreativas da súa competencia, sen prexuízo das competencias estatais en
materia de seguridade pública.
d) [...] Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV.
En consecuencia, tendo en conta os artigos anteriores, correspóndelle ao Concello de Vigo adoptar
as medidas necesarias para o desenvolvemento ordenado dos espectáculos que se desenvolvan
dentro do termo municipal e exercer as funcións de inspección e control nos termos previstos no título
IV da Lei 10/2017; como sería o caso do festival O Marisquiño”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO7FcOjwJHA8
Verificación:
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acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36348, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias, por algún
servizo dependente do Concello de Vigo ou por algunha administración ou institución pública,
do acontecido na madrugada do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño”, (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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego achegou xa en diferentes comparecencias, tanto a petición propia, como no
marco da Comisión de investigación activada no Parlamento de Galicia, información pormenorizada
en relación ao dispositivo de emerxencias activado tralo accidente da noite do 12 de agosto de 2018
no festival do Marisquiño.
Neste sentido, reitérase que a primeira alerta que recibiu o CIAE 112 en relación ao accidente
produciuse a través da chamada dunha persoa particular. Ningún servizo dependente do concello de
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROq4ildsOlG8
Verificación:
CVE-PREPAR: dc8f7962-f5f9-b8a2-f8a8-8cb32ef4b4a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Vigo deu a voz de alarma e ningún responsable de emerxencias do antedito concello se puxo en
contacto co CIAE 112 para alertar de que se tiña producido un accidente”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 42856, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e valoración por parte do
Goberno galego da situación da planta de Isowat en A Coruña e do sector industrial da
comarca, así como as medidas que ten adoptado para favorecer o seu fortalecemento”,
(publicada no BOPG número 415 do 21 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da
pregunta 42857 que tivo lugar na sesión do 19 de febreiro de 2019 da Comisión 6ª Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROlD5RJeTBy5
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turismo-2019-02-19?part=1e3154c8-9503-4702-b658-d4b36bced055&start=1937

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 44170, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións previstas polo
Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas rexistrado nos centros de saúde
de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no Grove”, (publicada no BOPG
número 424 do 1 de febreiro 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:
“A sanidade é unha área moi dinámica na que se producen cambios permanentemente.
As novas tecnoloxías avanzan a un ritmo rápido e permiten mellores diagnósticos, tratamentos e
control de enfermidades crónicas.
O Servizo Galego de Saúde é pioneiro na implantación destas novas tecnoloxías ao servizo do
paciente, como son a historia clínica dixital, a receita electrónica, as consultas telefónicas, as Econsultas que evitan desprazamentos do paciente ao hospital para consultas. No ano 2018
implantouse TELEA nos centros de saúde do Grove e Vilagarcía, unha ferramenta que permite aos
pacientes crónicos o control-seguimento da súa enfermidade desde a súa casa.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROZp4j4D2Wo4
Verificación:
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Dispoñemos dun centro de saúde no Grove, un centro de saúde en Vilagarcía cun consultorio
periférico en Vilaxoan (Vilagarcía), para a atención ordinaria e de 2 PACs situados nos mesmos
centros de saúde para a atención continuada e urxencias extra hospitalarias.
Ademais estes municipios dispoñen do Hospital do Salnés e dos Hospitais Montecelo e Provincial e
do centro de especialidades de Mollabao, cunha boa isócrona desde estes concellos.
A actividade de Urxencias, é coordinada polo 061, quen define, con criterios de carácter técnico os
medios con que debe dotar cada área.
Estes municipios tiveron un descenso de poboación, segundo datos do INE, nos últimos anos, cunha
tendencia decrecente desde o ano 2012.
En Vilagarcía o número medio de TIS (tarxeta individual sanitaria) por médico de familia é de 1394 e
a media de TIS por pediatra é de 1062.
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No Grove o número de TIS medio por médico de familia é de 1387 e a media de TIS por pediatra é de
677.
Ambos están dentro do rango que as sociedades profesionais e científicas consideran como
adecuado para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade.
No verán e Semana Santa, pola maior afluencia de turistas, refórzase o servizo no Grove, así como
en festas singulares (se reforzan en Vilagarcía festa da auga e no Grove festa do marisco).
As ausencias de profesionais cóbrense cos mesmos criterios en calquera centro de saúde, de forma
que a asistencia e accesibilidade sexan adecuadas á poboación que se atende.
Polo tanto, a pesar das dificultades para a cobertura de ausencias, debido á escaseza/ausencia de
substitutos en listas, consideramos que estes municipios teñen unha asistencia sanitaria adecuada á
súa poboación”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 44341, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración por
parte do Goberno galego da asistencia sanitaria na comarca do Salnés e as previsións
respecto á dotación con máis medios e unha ambulancia medicalizada ao Hospital
Comarcal, a cobertura de facultativos na atención primaria e a construción dos centros de
saúde de O Grove e Vilagarcía”, (publicada no BOPG número 424 do 1 de febreiro 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:
“A atención primaria de saúde na Comunidade Autónoma de Galicia organízase en Servizos de
Atención Primaria, que son as estruturas básicas para a prestación de servizos sanitarios á
poboación.
Cada servizo pode ter unha ou varias unidades (centros de saúde) que se localizan en distintos
puntos, intentando aproximarse, sempre que sexa posible, á poboación a atender. A asignación de
profesionais por poboación atendida na comarca, que están englobados en catro Servizos de
Atención Primaria, atópase dentro dos ratios poboacionais que corresponden aos Servizos de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROa4nEgXJw49
Verificación:
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Atención Primaria doutras comarcas.
O persoal desta área incrementouse nos últimos 10 anos nun 33%, é dicir en 88 prazas novas.
Destas prazas 16 foron de persoal facultativo, 54 doutro persoal sanitario e 18 de persoal non
sanitario.
Concretamente no pasado ano contratouse 1 facultativo para o servizo de HADO e 1 mais para o
servizo de radioloxía.
Pero non só se incrementou o persoal senón que a política de recursos humanos viuse
complementada coa Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de persoal estatutario
do Sergas (2017-2018).
O Sergas, como ven facendo ata o de agora, dotará de recursos humanos ao Hospital do Salnés
segundo as necesidades asistencias o requiran.
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O concello de Vilagarcía propuxo o edificio da Autoridade Portuaria de Vilagarcía para o
emprazamento dun novo centro de saúde. Desde o Servizo Galego de Saúde, no mes de marzo
de 2017, informouse de forma desfavorable porque o edificio proposto polo Concello non se
podería adaptar ao novo uso, non cubriría as necesidades propias dun centro de saúde, polo que
tería que ser demolido, supoñendo un sobrecusto con respecto a calquera actuación nunha
parcela libre de edificación. No mesmo escrito informábase ao concello que o Sergas acepta a
cesión gratuíta de parcelas sen cargas nin gravames para a construción de centros de saúde.
Nestes momentos non temos resposta a este escrito.
En canto ao centro de saúde do Grove, ao longo do 2018 tramitouse coa Tesourería Xeral da
Seguridade Social a cesión dunha superficie de 210,64 metros ubicada na Casa do Mar do Grove
a fin de destinala a ampliación do centro de saúde.
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (en diante FPUSG-061) xestiona a
asistencia extrahospitalaria urxente na Comunidade Autónoma de Galicia. A súa estrutura inclúe
unha Central de Coordinación e unha Rede de Transporte Sanitario Urxente. A central, única para
toda Galicia, é de regulación médica, o que quere dicir que todas as demandas sanitarias da
poboación son atendidas por persoal sanitario, e isto supón que todos os servizos aos que se
envían recursos teñen, dende o momento que son atendidas, un médico responsable encargado
da asignación do recurso necesario, de dar os consellos pertinentes mentres chega a asistencia,
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do seguimento continuo da situación clínica e da toma de decisións necesaria para facer fronte aos
posibles cambios na mesma.
A cobertura sanitaria de urxencia da comarca do Salnés, formada polos municipios de Vilagarcía
de Arousa, Sanxenxo, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa, Meaño, Ribadumia, a Illa de
Arousa e Meis, cunha poboación de 109.715 habitantes (segundo datos do Instituto Galego de
Estadística a 1 de xaneiro de 2018) realizase con 5 ambulancias asistenciais de soporte vital
básico (dúas localizadas en Vilagarcía de Arousa e unha nos municipios de Sanxenxo, Cambados
e O Grove).
A característica fundamental destas ambulancias, ademais do equipamento, é que poden ser en
calquera momento medicalizadas co persoal facultativo dos diferentes centros de saúde da zona,
ou no horario de atención continuado con médicos dos PAC que dan cobertura a esta poboación,
garantindo a asistencia, tanto no lugar do suceso como durante o seu traslado, con persoal
facultativo aos pacientes de maior gravidade.
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No Consello da Xunta do 25 de abril autorizouse a contratación do servizo de transporte sanitario
terrestre urxente no que se incorporarán seis ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), das
que dúas son ambulancias medicalizadas e as outras catro son ambulancias de enfermaría. Unha
das novas ambulancias de SVA medicalizada terá a súa base na Comarca do Salnés”.
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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Nº Saída
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 45582 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención
sanitaria que se está a prestar na comarca de Pontevedra, as actuacións que vai levar a
cabo para a súa mellora e a data prevista para o remate do hospital Gran Montecelo”,
(publicada no BOPG número 431 do 14 de febreiro 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:
“A dotación de recursos na comarca de Pontevedra é a adecuada para poder garantir unha
asistencia sanitaria de calidade para a poboación.
O Servizo Galego de Saúde traballa diariamente na mellora continua da asistencia sanitaria,
sendo exemplos: a historia clínica dixital, a receita electrónica, as E-consultas, a implantación
progresiva do TELEA na EOXI para o control dende o domicilio de diversas patoloxías crónicas,
etc.
É de todos coñecida a escaseza de profesionais de Medicina de Familia nas listas de
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRObIJvzduhb6
Verificación:
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substitucións para a cobertura das ausencias de profesionais (vacacións, I.T., días de libre
disposición, etc...). Esta escaseza de profesionais non só afecta a esta área sanitaria ou a nosa
Comunidade Autónoma senón que afecta a todo o territorio nacional.
O criterio é, en primeiro lugar, cubrir a ausencia do profesional se dispoñemos de substituto.
Cando isto non é posible, realízase a xestión de ausencias programadas, procúrase un goce
graduado das vacacións dos profesionais de modo que se compatibilice o dereito ao descanso
cunha cobertura e asistencia sanitaria de calidade.
As ausencias dos profesionais están a cubrirse con criterios que garanten unha asistencia e
accesibilidade adecuada a poboación.
A dotación de profesionais realízase con criterios exclusivamente técnicos, que teñen en conta
entre outros: o número de habitantes, a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación,
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a isócrona respecto do hospital de referencia así como do Punto de Atención Continuada, etc.
No caso do concello de Forcarei compre informar que en xuño do 2017 realizouse unha
redistribución da cota dun facultativo, que se xubilara, entre os restantes facultativos e a
reubicación dun dos facultativos do Consultorio de Soutelo no Centro de Saúde de Forcarei.
A redistribución de cotas fíxose tendo en conta a proximidade dos domicilios das persoas
afectadas ao centro de saúde onde serían atendidas e tendo en conta, así mesmo, o criterio
dos facultativos implicados, tratando na medida do posible que cada un dos facultativos tivese
aproximadamente 1.000 TIS, cifra moi por debaixo da media asignada aos facultativos desta
EOXI.
Para a redistribución tivéronse en conta, evidentemente, datos estatísticos demográficos, así
como, a frecuentación e axendas de cada un dos facultativos.
A data de hoxe (case dous anos despois) as cotas de cada un dos facultativos son: 1117 TIS,
920 TIS e 871 TIS.
Respecto de Soutomaior cabe precisar que as cotas dos tres facultativos son (á abril de 2019)
de 1574 (Consultorio de Romariz), 1642 e 1604 TIS (Centro de Saúde de Arcade) e 901 TIS de
pediatría.
Neste concello estanse a cubrir as ausencias cos mesmos criterios que en calquera outro
centro de saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade adecuada á poboación.
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En relación co concello de Poio informar que o facultativo que se xubilou no Centro de Saúde
de Combarro foi cuberto por interino o día 9 de novembro de 2018.
Respecto do servizo de pediatría do Centro de Saúde de Anafáns dos dous pediatras que tiñan
praza no centro, unha foise por concurso de traslados a outra área sanitaria, pero dende o día
16 de xaneiro do 2019 está cuberta.
En canto ás coberturas das ausencias, como xa se mencionou, realízanse cos mesmos criterios
que en calquera outro centro de saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade á
poboación.
É coñecida a situación de escasa dispoñibilidade de espazo no centro de Anafáns. Por este
motivo o Servizo Galego de Saúde elaborou un plan funcional que establecía unha necesidade
de superficie de edificación duns 900 m², non obstante as características urbanísticas da
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parcela na que está ubicado o centro, segundo comunicación do concello, non permitía unha
edificación superior aos 700 m².
Nestes momentos a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde seguen a espera de
que o concello xestione esta situación co fin de garantir que a ampliación do centro de saúde de
Anafáns cubra as necesidades asistenciais, de tal forma que dita ampliación acade os 900 m²
de nova superficie construída.
Por outra banda, indicar que acaba de pasar o trámite de exposición pública o Proxecto do Gran
Montecelo, polo que podemos dicir que estamos a cumprir co cronograma marcado.
Respecto ao Servizo de Urxencias sinalar que unha das súas características é a variación da
demanda de asistencia, é dicir, existe unha importante variabilidade en función da hora do día,
do día da semana e do período do ano”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 45629, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a existencia dalgún tipo de
contabilidade da espera de mulleres para unha reconstrución de mama despois dunha
mastectomía nos diferentes hospitais do Sergas, os datos ou as previsións ao respecto”,
(publicada no BOPG número 431 do 14 de febreiro 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:
A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión 5ª
do 9.05.2019- polo director xeral de Asistencia Sanitaria ao darlle resposta á pregunta 45628 sobre o
mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as
O enlace no que pode ser consultada esta intervención é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=9422
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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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46012, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a opinión da Xunta de Galicia referida á posta en
marcha dunha medida para sufragar parte do custo das próteses capilares para as
persoas afectadas por alopecia areata, así como as súas previsións respecto de
posibles avances ou melloras no seu tratamento e seguimento”, (publicada no BOPG
número 435 do 21 de febreiro 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:
“ A carteira básica de servizos asistenciais con financiamento público, así como a carteira
común suplementaria que inclúe aquelas prestacións cuxa previsión se realiza mediante
dispensación ambulatoria e está suxeita a achega do usuario (prestación farmacéutica,
prestación ortoprotésica, produtos dietéticos e transporte sanitario non urxente), está
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regulada a nivel estatal pola Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema
Nacional de Saúde e polo Real Decreto-Lei 16/2012 do 20 de abril. Nesta normativa non
figura o financiamento de prótese capilar nin para pacientes afectos de alopecia areata nin
doutra patoloxía.
É importante engadir que no que se refire ao tratamento farmacoterapéutico que si
condiciona a evolución da enfermidade, están financiados no Servizo Galego de Saúde
todos os medicamentos que demostraron eficacia e seguridade nesta patoloxía. Así,
fináncianse os corticoides orais, suplementos de calcio e vitamina D, inmunosupresores
clásicos, etc. É dicir, ofértase a atención sanitaria oportuna e pertinente aos pacientes con
alopecia areata, baseada na evidencia científica e que pode condicionar a evolución da
enfermidade.
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No que respecta aos novos tratamentos para este tipo de alopecia, existen ensaios clínicos
en desenvolvemento con distintos inhibidores da proteína quinasa (ruxolitinib, tofacitinib,
baricitinib), pero aínda non hai evidencia da súa eficacia.
Coñecer a incidencia e prevalencia de pacientes afectos de alopecia areata implica ter un
código diagnóstico do que se carece a nivel nacional. A codificación CIAP-2 establece un
código amplo para a designación de todas as alopecias (S-23). Evidentemente, este código
inclúe todos os tipos de alopecia polo que non aporta un dato específico desta patoloxía“.
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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RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 46546 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Consellería do Medio Rural
respecto da atención dos requirimentos da Entidade Local Menor de Queimadelos, no
concello de Mondariz, referidos á situación da base operativa de prevención e defensa
contra incendios forestais do distrito XVII, así como a súa valoración en relación coa
declaración de nulidade do acordo de cesión de terreos para a súa instalacións”,
(publicada no BOPG número 438 do 28 de febreiro 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Este tema xa foi tratado na pasada Comisión 7ª, celebrada o 24 de abril de 2019, polo director
xeral de Defensa do Monte, dando resposta á pregunta 46548, sobre o mesmo tema e
formulada polos/as mesmos/as deputados/as. O director informou da intención da Consellería
do Medio Rural de seguir utilizando a base antiincendios de Queimadelos, no concello
pontevedrés de Mondariz. Explicou ademais que se están a negociar coa Entidade Local Menor
de Queimadelos as condicións de uso dos terreos para manter estas instalacións en uso, xa
que se consideran necesarias para prestar un adecuado servizo fronte os lumes forestais en
todo o distrito XVII (Condado-Paradanta) e mesmo fóra del.
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No marco desta negociación, a Xunta está a valorar as contraprestacións a esta entidade nas
diferentes reunións que se manteñen cos seus responsables para seguir utilizando a base nas
mellores condicións para todas as partes interesadas”.
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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46678, formulada polo Grupo
Parlamentario do

Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo
Goberno galego en relación coa situación do servizo de transporte sanitario terrestre e
coa convocatoria de folga no sector”, (publicada no BOPG número 438 do 28 de febreiro 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:
“Estamos a falar de traballadores de empresas privadas que veñen de gañar os concursos
públicos que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e o Servizo Galego de
Saúde convocaron. Son as empresas adxudicatarias as que deben reunirse cos correspondentes
representantes dos traballadores, analizar as súas demandas e negociar os convenios colectivos
de cada sector. O labor da Administración é valorar o rigoroso cumprimento dos contratos.
Mantívose unha mediación por parte do Consello Galego de Relacións Laborais, que se reuniu
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cos representantes das Organizacións Sindicais e cos representantes da Patronal, para fomentar
a negociación colectiva.
A Fundación Pública Urxencia Sanitarias de Galicia-061 realiza unha avaliación continua das
demandas, necesidades e actividade das diferentes comarcas e municipios de Galicia para
valorar a necesidade de ampliar, redistribuír, e, en definitiva, adecuar a Rede de Transporte
Sanitario Urxente.
O novo concurso está publicado tanto no perfil do contratante como no DOUE.
O novo procedemento, como en anteriores ocasións, cumpre estritamente co disposto na
lexislación vixente.
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Os nosos tempos de resposta en emerxencia son dos mellores de España e continuamos sendo
pioneiros na implantación de programas dirixidos a mellorar a asistencia de urxencia.
En relación ao transporte sanitario urxente terrestre concertado pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dicir que se trata dun servizo que garante a todos os
cidadáns galegos a accesibilidade, a equidade, e a eficiencia dunha asistencia de alta calidade.
Un servizo que acada elevados niveis de satisfacción por parte dos usuarios cunha puntuación
media do servizo de 9,3 (nunha escala de 0 a 10).
Os contratos vixentes subscritos entre a Fundación e as empresas adxudicatarias do servizo de
transporte sanitario urxente terrestre recollen a obriga, destes últimos, con respecto ao persoal
que empregue, ao cumprimento das disposicións vixentes en materia de lexislación laboral e do
disposto no Convenio Colectivo do sector durante toda a execución do contrato.
Tal como establece a lexislación laboral e social vixentes son os adxudicatarios, en relación ao
seu persoal, os que ostentarán todos os dereitos e obrigas inherentes á súa condición de
empresarios, sen que en ningún caso poida alegarse por dito persoal dereito algún en relación á
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ou á Consellería de Sanidade.
A Fundación reúnese periodicamente cos adxudicatarios do servizo do transporte sanitario
urxente terrestre. Nestas reunións trátanse todos aqueles temas propostos que poidan ter
relación coa calidade do servizo e con melloras na súa prestación, así como do seguimento do
contrato”.
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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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46730, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo o previstas polo Goberno
galego para evitar a desaparición da empresa Isowat da Coruña, o mantemento da súa
actividade e dos seus postos de traballo, así como para favorecer o fortalecemento do sector
industrial da cidade e da comarca”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco
Conde López, con motivo do debate da pregunta 46731 que tivo lugar na sesión plenaria do 8 de
maio de 2019.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROTHETIKjqB5
Verificación:
CVE-PREPAR: 547ba224-bfa0-4992-dee9-7094dd432016
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?part=3e665b5f2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=4870
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
2019/743802
Data
20/05/2019 15:48

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47120 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 inclusión dunha ambulancia de Soporte Vital Avanzado para a comarca do Salnés no
concurso para a adxudicación do servizo de transporte sanitario terrestre que se está a
iniciar”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo 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:
“No Consello da Xunta do 25 de abril de 2019 autorizouse a contratación do servizo de
transporte sanitario terrestre urxente no que se incorporarán seis ambulancias de soporte vital
avanzado (SVA), das que dúas son ambulancias de soporte vital avanzado medicalizado e as
outras catro son ambulancias de soporte vital avanzado de enfermaría. Unha das novas
ambulancias de SVA medicalizada terá a súa base na Comarca do Salnés.
O concurso está publicado na plataforma de contratación da Xunta de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROEA3abAjou6
Verificación:
CVE-PREPAR: 301d6aa8-3b10-f9f7-6e99-b53e6603f705
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/707949
Data
13/05/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47127, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a actuación que vai levar a cabo o
Goberno galego en relación coas demandas formuladas no acordo adoptado polo
Concello do Grove respecto das carencias de persoal do centro de saúde e a construción
dun novo centro”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo 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:
“As ausencias dos profesionais, están a cubrirse cos mesmos criterios que en calquera outro
centro de saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade adecuada á poboación.
A dotación de profesionais realízase con criterios exclusivamente técnicos, que teñen en conta
entre outros: o número de habitantes, a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación, a
isócrona respecto do Hospital de referencia así como do PAC, etc.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROMnLDszwIB6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3436ee83-cb82-2b51-d0d7-3481289b8622
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O número de TIS medio por médico de familia no Grove é de 1.387, dentro dos parámetros que
recomendan as asociacións profesionais, e a media de TIS por pediatra é de 671 por baixo da
media dos demais pediatras da área.
A escaseza de Médicos de Familia e Pediatras nas listas de substitución, 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 diso desde a xerencia, esforzámonos cada día en implementar medidas
organizativas que

ademais de garantir a asistencia, permitan o goce das

libranzas

regulamentarias dos nosos profesionais.
En canto ás xubilacións, neste centro producíronse 2, unha o 28 de febreiro e a outra o 11 de
marzo do presente ano, e serán ofertadas como interinidades nestas próximas semanas.
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No centro de saúde do Grove prestan asistencia sanitaria 7 médicos de Atención Primaria, 2
pediatras, 1 Farmacéutica, 6 DUE de adultos e 1 DUE de pediatría, 1 matrona APD dous días á
semana, 2 auxiliares de enfermería e 3 PSX.

No Punto de Atención Continuada prestan asistencia os seguintes profesionais: 4 Médicos de
Familia, 4 DUE, 3 celadores e 1 PSX.
Consideramos que o Centro de Saúde do Grove ten unha dotación de persoal adecuada para a
asistencia sanitaria á súa poboación de referencia.
Nas épocas de maior afluencia de poboación como son no período de verán, semana santa e na
festa do marisco, refórzanse os servizos coa dotación adecuada para dar unha asistencia
adecuada ao posible incremento de demanda e dentro da dispoñibilidade de profesionais para
cubrir os devanditos reforzos.
O Centro de Saúde do Grove conta con 2 pediatras, cunha media de 671 TIS, por baixo da
media dos demais pediatras da área.
Polo que se refire a construción dun novo centro de saúde no Grove non pode iniciarse mentres
o Concello non poña a disposición unha parcela para a súa construción”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROMnLDszwIB6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3436ee83-cb82-2b51-d0d7-3481289b8622
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
2019/743798
Data
20/05/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47387 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as deficiencias
detectadas en materia de accesibilidade no Centro de Saúde Illas Canarias de Lugo”,
(publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo 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:
“O15 de maio de 2018 recibiuse escrito no que se solicitaba acceso ás instalacións do Centro
de Saúde Illas Canarias para unha arquitecta externa, co fin de inspeccionar e realizar
medicións para elaborar ‘informe sobre as condicións funcionais e dotación de elementos
accesibles do edificio’.
O 3 de xullo remitiuse resposta solicitándolle que nos indicase os inconvenientes detectados co
fin de poder valoralos e buscar unha solución axeitada, sen constar no rexistro ningunha
comunicación ou escrito de entrada posterior a esa data”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROLD1RtBJtU9
Verificación:
CVE-PREPAR: 99e49196-bdf8-e422-33d4-1d72ca200d22
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/743809
Data
20/05/2019 15:54

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47391 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira,
sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo referido ás
condicións de accesibilidade existentes no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo,
así como a execución das actuacións necesarias”, (publicada no BOPG número 444 do 13
de marzo 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:
“Polo que se refire as condicións de accesibilidade do Hospital Lucus Augusti de Lugo cómpre
indicar que:
-As prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida coas que conta o centro
cumpren coa normativa establecida.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROSolYHMUns6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5005f473-4c15-3432-e5a1-b4d99e868fc0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-Con respecto a parada de bus urbano, esta depende unicamente do Concello e non temos
competencia sobre a súa localización.
-Con respecto ao acceso pola porta principal, o propio deseño da porta impide a existencia de
zonas cubertas no acceso ao recinto, pero o centro conta con outras entradas adaptadas para o
acceso deste tipo de pacientes, incluíndo prazas reservadas para pacientes con patoloxías
graves e tratamentos agresivos que limiten a súa mobilidade, así como o acceso interior con
ramplas dende o aparcadoiro do hospital.
-En canto ás medidas dos baños, indicar que se consideran correctamente dotados e de
dimensións adecuadas para a mobilidade con cadeiras de rodas.
-Con respecto as zonas de descanso no interior das instalacións, sinalar que desde a apertura
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do centro foron instaladas bancadas, tanto no vestíbulo principal como ao largo dos pasillos de
hospitalización, que facilitan o descanso dos usuarios que o precisen”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROSolYHMUns6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5005f473-4c15-3432-e5a1-b4d99e868fc0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161139

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/743796
Data
20/05/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47491 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as
previsións do Goberno galego para solucionar a falta de praza fixa de médico de
medicina familiar no Centro de Saúde de Seoane do Courel”, (publicada no BOPG
número 447 do 22 de marzo 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:
“Os Centros de Saúde da comarca de Quiroga (Folgoso e Seoane do Courel) funcionan
normalmente con dous médicos de familia, un en Folgoso e outro en Seoane.
A cobertura de profesionais en xornada ordinaria é do 100% sempre que se dispoña de
profesionais nas listas de contratación, que como é sabido existe un déficit de persoal
nas listas de vinculacións temporais, habitualmente esgotadas, facendo difícil, e en

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROQ9SJqrJuv9
Verificación:
CVE-PREPAR: bfc80331-bf94-4de8-49d8-286242659e46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

bastantes ocasións, a substitución das ausencias regulamentarias do persoal.
Para a planificación da cobertura dos permisos regulamentarios, a EOXI ten en conta as
diferentes formas de cobertura das ausencias establecidas no artigo 3 da Orde de 4 de
xuño de 2008, pola que se da publicidade a determinados acordos sobre ordenación e
previsión de postos de traballo e condicións de traballo e retribucións no ámbito da
atención primaria e valórase a cobertura das ausencias no conxunto da área, utilizando
os recursos dos que dispoñemos aí onde son máis necesarios ao tempo que se garante
que, en todo momento, podamos contar con profesionais suficientes para unha
adecuada atención.
As ausencias durante o ano 2018 no Centro de Sáude de Folgoso foron de 32 días e no
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Centro de Saúde de Seoane de 15 días. Durante o ano 2019 as ausencias ata o mes de
marzo foron de 4 días”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROQ9SJqrJuv9
Verificación:
CVE-PREPAR: bfc80331-bf94-4de8-49d8-286242659e46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47492 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “os datos referidos
ao Plan director do Hospital de Monforte anunciado pola Consellería de Sanidade a finais
de febreiro de 2019”, (publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo 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:
“O Plan Director para o hospital de Monforte, foi presentado nun acto ao que se convidou a
todos os xefes de servizo, supervisores de enfermería e xefes de equipo, así como a xunta de
persoal, como representantes de todos os traballadores.

Así mesmo, nesa presentación,

quedou emprazada para outra fecha a presentación aberta a todos os traballadores.
O orzamento do plan director do Hospital de Monforte será de arredor de 15 millóns de euros,
repartidos en 5 fases diferentes. Isto ten que facerse así, para que o hospital continúe
prestando servizos aos usuarios do distrito de Monforte.
Durante o ano 2019 actuarase sobre a fase 1A, que engloba a creación dun novo hospital de
día noutra localización, a ampliación do servizo de farmacia e a compra de equipamento para o
servizo de anatomía patolóxica e adecuación do mesmo. Co novo plan director, o hospital de
Monforte vai manter as mesmas habitacións coas que conta na actualidade.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROBmA8EZRQ24
Verificación:
CVE-PREPAR: 8c8ad095-4123-1eb0-0257-eb2b1ca85e01
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O plan director non conleva redución algunha de persoal no hospital.
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
2019/743794
Data
20/05/2019 15:47

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47609 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “os datos referidos
ao tratamento de persoas con trastornos aditivos na UAD de Monforte de Lemos no ano
2018, así como a realización pola Xunta de Galicia dalgunha análise das posibles causas
do aumento do seu número”, (publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo 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:
“O número de persoas atendidas por algún trastorno aditivo na Unidade Asistencial de
Drogodependencias (UAD) de Monforte en 2018 foi de 468.
TRASTORNOS ADICTIVOS
XOGO, LUDOPATÍAS
PROBLEMAS ALIMENTARIOS

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROs0xemX67w8
Verificación:
CVE-PREPAR: eabdad47-5d53-5dd0-de20-8dc96abe4c01
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

HEROÍNA, DIAMORFINA

2015
10

%
2,48 %

--

2016
8

%
1,90 %

--

2017

%

11

2,49 %

1

0,23 %

85

21,04 %

77

18,33 %

78

17,65 %

HEROÍNA + COCAÍNA

8

1,98 %

8

1,90 %

6

1,36 %

CODEÍNA O DERIVADOS

1

0,25 %

1

0,24 %

1

0,23 %

METADONA

1

0,25 %

1

0,24 %

1

0,23 %

OUTROS OPIACEOS

2

0,50 %

2

0,48 %

--

41

10,15 %

43

10,24 %

62

1

0,25 %

1

0,24 %

--

83

20,54 %

85

20,24 %

95

21,49 %

0,00 %

1

0,23 %
0,45 %

COCAÍNA
BASE LIBRE DE COCA
TABACO, NICOTINA
OUTROS ESTIMULANTES DEL
S.N.C
BENZODIACEPINAS

--

3

0,71 %

2

OUTROS ALUCINÓGENOS

--

1

0,24 %

--

14,03 %

CANNABIS

46

11,39 %

44

10,48 %

44

9,95 %

ALCOHOL

124

30,69 %

145

34,52 %

140

31,67 %

2

0,50 %

1

0,24 %

--

OUTRAS

404

420

442
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A desagregación por sexo e idade desde o 2015 foi a seguinte:
SEXO

2015

2016

2017

Homes

286

307

325

Mulleres

118

113

117

Total

404

420

442

Idade

2015

2016

2017

<18

17

12

12

18-24

15

15

20

25-34

87

85

97

35-44

118

105

110

45-54

96

110

108

55-64

53

67

68

65-74

16

24

24

2

2

3

404

420

442

>74

Existen 3 unidades asistenciais de drogodependencias: UAD Burela, UAD Lugo e UAD
Monforte (hai que ter en conta que a UAD de Monforte atende tamén unha parte da provincia de
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROs0xemX67w8
Verificación:
CVE-PREPAR: eabdad47-5d53-5dd0-de20-8dc96abe4c01
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ourense (Comarca de Valdeorras). Os resultados obtidos a partir destas tres unidades son os
seguintes:
Idade

2015

2016

2017

35

32

38

18-24

101

104

115

25-34

371

359

353

35-44

419

407

378

45-54

289

319

300

55-64

136

163

165

65-74

42

39

39

>74

10

4

4

1403

1427

1392

<18
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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
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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
2019/733128
Data
16/05/2019 13:50

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47665, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outras/os deputadas/os
do mesmo grupo, sobre “a garantía pola Xunta de Galicia da acreditación do coñecemento da
lingua galega por todo o profesorado de educación secundaria e da Escola Superior de Arte
Dramática, ou, se é o caso, as medidas previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 447
do 22 de marzo 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
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta oral á
pregunta con número 47666 e debatida na Comisión 4ª de data 25/04/2019, á que nos remitimos
porque serviu para expor a situación existente no centro e o procedemento seguido pola
Administración educativa.
O debate pode consultarse na web do Parlamento de Galicia, no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-04-25?
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROpcHWwB63N5
Verificación:
CVE-PREPAR: 20364588-2938-28e2-9ee2-364e6e2d5799
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=7ecd4359-fe5a-465d-91fa-beb67ab4cfcf&start=6308
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
2019/733106
Data
16/05/2019 13:50

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47772, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona María de la
Concepción Burgo López, sobre “as intencións da Xunta de Galicia referidas á modificación do
actual marco normativo que regula os horarios do persoal docente non universitario da
comunidade autónoma ou, se é o caso, as razóns existentes para o seu mantemento”,
(publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o
seguinte contido:
A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta oral á
iniciativa con número 47773 e debatida no Pleno da Cámara galega de data 29-30/04/2019, á que
nos remitimos por explicar a normativa en vigor.
O debate está accesible na web do Parlamento de Galicia a través do seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?part=010daf2cCSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROLV1KaFsCj5
Verificación:
CVE-PREPAR: 94810388-9766-e044-f278-7db5095e78a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=3974
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
2019/710672
Data
13/05/2019 15:41

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47979, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Raúl Fernández
Fernández, sobre “as modificacións introducidas na acta da reunión da Comisión de
seguimento da couza guatemalteca da pataca do día 13 de decembro de 2018, así como as
razóns existentes para non lle remitir a un grupo parlamentario a copia da acta orixinal”,
(publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“A acta remitida mediante a solicitude de datos nº. 42190 é o documento oficial e orixinal. No cruce de
correos aos que se fai referencia na iniciativa é debido a que a dirección tiña unha primeira versión
que engadía nomes propios, en lugar do cargo que representan, ademais de expresións coloquiais,
polo que simplemente se axustou a formalidade. Mostra da transparencia na tramitación é que o

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROyWdeEo5ME9
Verificación:
CVE-PREPAR: a57fd238-31e1-25c4-04f8-99a699d93b14
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

propio director facilitara, na Comisión 7ª, a copia dos propios correos electrónicos”.
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
2019/707948
Data
13/05/2019 12:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48004, formulada polo Grupo
Parlamentario do

Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ as previsións do Goberno galego
respecto da inclusión no novo concurso para a adxudicación do servizo de transporte
sanitario urxente terrestre,dunha ambulancia de soporte vital básico as vinte e catro horas
do día para o concello de Marín”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo 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:
“O municipio de Marín conta cos seguintes recursos sanitarios na zona:
PAC de Marín.
CSE de Marín en horario de 8 a 22 de luns a venres.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO9bAyKWduY5
Verificación:
CVE-PREPAR: d973e928-b565-d563-27f6-465ea0c524e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CSP de Seixo en horario de 8 a 15 horas de luns a venres.
Hospital Montecelo.
Hospital Provincial de Pontevedra.
Helicópteros medicalizados da Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061 con base en
Santiago e Ourense.
Ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado con base en Pontevedra 24 horas.
Ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico con base en Marín de 7 a 23. (No novo concurso
de ambulancias que xa está publicado na plataforma de contratos da Xunta de Galicia, recóllese
no pliego de cláusulas administrativas particulares como unha mellora a ampliación do horario da
ambulancia de Marín ás 24 hs).
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2 ambulancias asistenciais de Soporte Vital Básico con base en Pontevedra 24 horas.
Ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico con base en Bueu 24 horas.
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (en diante FPUSG-061) xestiona a
asistencia extrahospitalaria urxente na Comunidade Autónoma de Galicia.
A súa estrutura inclúe unha Central de Coordinación e unha Rede de Transporte Sanitario
Urxente. A central, única para toda Galicia, é unha central de regulación médica, o que quere
dicir que todas as demandas sanitarias da poboación son atendidas por persoal sanitario, e isto
supón, que todos os servizos aos que se envían recursos, teñen, dende o momento que son
atendidas, un médico responsable, encargado da asignación do recurso necesario, de dar os
consellos pertinentes mentres chega a asistencia, do seguimento continuo da situación clínica, e
da toma de decisións necesaria para facer fronte aos posibles cambios na mesma.
É importante suliñar que a FPUSG-061, realiza una avaliación continua das necesidades en
materia de asistencia sanitaria urxente da poboación galega, para a detección precoz de
cambios nas necesidades de atención extrahospitalaria, co único obxectivo de adaptar a rede de
transporte sanitario urxente ás necesidades reais da poboación. Os cambios que se realizan
están primordialmente baseados en criterios demográficos, epidemiolóxicos, flutuacións nos tipos
de demanda sanitaria urxente, así como o incremento dos tempos medios de resposta en
emerxencia”.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO9bAyKWduY5
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
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161157

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/743793
Data
20/05/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48165 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo,

sobre “as razóns da demora e o prazo previsto polo

Goberno galego para a adopción das medidas necesarias para o cumprimento do acordo
parlamentario referido aos implantes cocleares”, (publicada no BOPG número 456 do 4 de
abril 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:
“A Instrución 10/2008 da Secretaría Xeral do SERGAS regula o Comité de Estudios e de
Implantes Cocleares e establece os centros implantadores, así como os protocolos de ditos
implantes, tanto en adultos post-locutivos como en nenos pre-locutivos menores de 6 anos. O
protocolo para estes últimos foi actualizado polo propio Comité no ano 2016.
Os mencionados protocolos establecen que a realización destes implantes está indicada nos
pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda coclear que no se benefician de
prótesis auditivas.

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRORG4TrTcbi9
Verificación:
CVE-PREPAR: 658a1c20-56f6-efa6-00b2-e134a705e282
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Nos últimos 9 anos (2010-2018) colocáronse 231 implantes cocleares a 192 pacientes, 137 a
128 pacientes post-locutivos e outros 94, a 64 nenos pre-locutivos. Colocáronse todos os
implantes que foron indicados polos facultativos especialistas dos Servizos de ORL dos tres
hospitais implantadores do SERGAS ( A Coruña, Santiago e Vigo).
A adquisición destes implantes fíxose por concurso público, e o último deles foi no ano 2016,
estando nestes momentos (ano 2019) coa segunda e última prórroga, polo que xa estamos
preparando o seguinte concurso.
Cumprimos o aprobado xa que tanto a intervención como o

propio implante e

os seus

compoñentes tanto internos como externos, non supoñen ningún custo para o paciente, e polo
que respecta o posterior mantemento dos compoñentes externos, no Catálogo Xeral de Material
Ortoprotésico, aprobado por Orde de 28 de maio do 2013, figuran os retroprocesadores, os
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micrófonos e as antenas, para os que se establece, igual que para calquera outro produto
ortoprotésico, o procedemento de reintegro de gastos, sempre que haxa una prescrición dun
especialista en otorrinolaringoloxía dun dos hospitais implantadores do SERGAS.
Polo que se refire a rehabilitación do paciente implantado, é sempre a cargo do SERGAS, ben
nos propios Servizos de ORL ou ben nos centros de logopedia concertados, e as prestacións
para desprazamentos veñen reguladas por la Orden de 30 de marzo de 2001, que no seu artigo
3.b establece que os tratamentos deben precisar un número de desprazamentos igual o
superior a 8 viaxes en períodos de 30 días para que sea considerada prestación por
desprazamento”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRORG4TrTcbi9
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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
2019/743792
Data
20/05/2019 15:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48189 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns das
demoras que se veñen producindo no libramento pola Consellería de Sanidade das
subvencións concedidas ás asociacións de carácter sociosanitario que se encargan da
atención a persoas drogodependentes e con trastornos aditivos, así como a valoración
polo Goberno galego da súa incidencia para as persoas que precisan esa atención”,
(publicada no BOPG número 456 do 4 de abril 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:
“Dende o Servizo Galego de Saúde somos conscientes da importancia do control das
subvencións outorgadas para que cumpran efectivamente o fin para o que son concedidas.
A análise minuciosa das xustificacións de gastos achegadas polas entidades é imprescindible
para asegurar o bo uso das subvencións e, polo tanto, favorecer ás persoas que son atendidas
por estas entidades garantindo o uso escrupuloso e axeitado dos fondos públicos.
Tras revisar a data das fiscalizacións de pago das subvencións concedidas a entidades sen
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROESkx6iGAD0
Verificación:
CVE-PREPAR: d4e7c726-22d7-bc04-ba23-020e686ec290
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ánimo e lucro que traballan no ámbito das adiccións en virtude de convenios subscritos co
SERGAS dende 2010, non observamos un retraso significativo no momento no que ocorre a
fiscalización do pago, acto que ten lugar tras a sinatura do convenio ou ditame da resolución.
Dita fiscalización adoita producirse na última semana de febreiro ou primeiras de marzo, de
xeito acorde co tempo estimado para a tramitación administrativa destes acordos, de en torno a
75 días.
Con respecto ao tempo que transcorre dende que se presenta a documentación que se require
para o pagamento e cando este é efectivo, existe unha variabilidade debida a diferentes
factores, entre os que cabe destacar o volume de gastos presentados por parte da entidade, as
características dos mesmos que condiciona unha maior ou menor axilidade na súa revisión, o
período do ano no que se presente, a coincidencia temporal con outros pagamentos solicitados
por outras entidades, a necesidade de facer requirimentos de subsanación e a axilidade con

páxina 1 de 2

161161

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
20/05/2019 15:47:00

que estes requirimentos son respondidos, e o propio procedemento de xestión que implica a
diversos departamentos da Xunta de Galicia.
En todo caso, con recursos humanos e materiais dispoñibles, inténtase priorizar a tramitación
destes expedientes para minimizar estes tempos, e apoialas con todos os recursos dispoñibles
para resolver dúbidas, e cooperar para buscar solucións a través das comisións de seguimento.
Este ano

temos introducido cambios na documentación solicitada no inicio do proceso de

tramitación que consideramos axilizarán o pagamento final das subvencións.
Todas as subvencións concedidas en materia de drogodependencias permiten imputar gastos
nos que a entidade incorre para a realización da actividade dende o inicio do programa,
independentemente da data na que se dita resolución ou se asina o convenio de colaboración.
Deste xeito ningún período de actividade queda exento de que os gastos que se produzan
poidan ser considerados subvencionables.
Ademais de xeito inmediato tras a sinatura do convenio de colaboración ou da resolución de
concesión da axuda a entidade pode solicitar o pagamento dunha contía en concepto de
anticipo, achegando unha memoria das actividades que teñen previsto desenvolver”.
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,

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROESkx6iGAD0
Verificación:
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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
2019/719453
Data
14/05/2019 15:41

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48533 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a recepción pola Xefatura Territorial da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dalgunha denuncia
referida á exposición de traballos de poesía no IES Punta Candieira, de Cedeira, se é o
caso, o seu contido e as instrucións dadas ao respecto”, (publicada no BOPG número 459
do 10 de abril 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROaGAEGwq4Y5
Verificación:
CVE-PREPAR: a4667239-0dc0-71c6-12f5-df9b61704fa6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

oral á pregunta con número 48583 e debatida na Comisión 4ª de data 10/05/2019, á que nos
remitimos porque serviu para explicar que a Consellería de Educación apoia con carácter xeral
o traballo das bibliotecas escolares, pero queda na autonomía dos centros decisións de
actividades concretas como á que se refire a iniciativa.
Precisamente, a exposición de poemas tivo orixe nunha actividade do equipo da Biblioteca
Escolar do propio instituto, concretamente nun obradoiro de poesía. Para celebrar o Día
Internacional da Poesía, o devandito equipo optou pola publicación dos poemas escritos polos
alumnos e por colocalos nos corredores, nas paredes e nas escaleiras do instituto para `encher
de cores o espazo común’.
Engadir que, días despois da súa colocación, a Administración educativa tivo noticias da
existencia de queixas e de certo malestar no claustro de profesores do propio IES en relación a
algúns dos poemas. Neste contexto, logo de estar expostos varios días, a decisión da retirada
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dos poemas correspondeu á propia dirección do centro e á inspección educativa, en aras de
garantir un bo clima de convivencia no centro.
O debate pode consultarse a través da mediateca do Parlamento de Galicia, no seguinte
enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-0510?part=9001655a-73b3-436c-b36d-0d6f4d9568c4&start=6082”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROaGAEGwq4Y5
Verificación:
CVE-PREPAR: a4667239-0dc0-71c6-12f5-df9b61704fa6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161166

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/719450
Data
14/05/2019 15:41

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48580 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a retirada dunha exposición poética da
biblioteca escolar do centro de ensino Punta Candieira, de Cedeira”, (publicada no BOPG
número 459 do 10 de abril 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
oral á pregunta con número 48583 e debatida na Comisión 4ª de data 10/05/2019, á que nos
remitimos porque serviu para explicar que a Consellería de Educación apoia con carácter xeral
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROKhQ5dFKHE9
Verificación:
CVE-PREPAR: a5c035c1-38e3-9887-39b3-d392e7625e96
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

o traballo das bibliotecas escolares, pero queda na autonomía dos centros decisións de
actividades concretas como á que se refire a iniciativa.
Precisamente, a exposición de poemas tivo orixe nunha actividade do equipo da Biblioteca
Escolar do propio instituto, concretamente nun obradoiro de poesía. Para celebrar o Día
Internacional da Poesía, o devandito equipo optou pola publicación dos poemas escritos polos
alumnos e por colocalos nos corredores, nas paredes e nas escaleiras do instituto para `encher
de cores o espazo común’.
Engadir que, días despois da súa colocación, a Administración educativa tivo noticias da
existencia de queixas e de certo malestar no claustro de profesores do propio IES en relación a
algúns dos poemas. Neste contexto, logo de estar expostos varios días, a decisión da retirada
dos poemas correspondeu á propia dirección do centro e á inspección educativa, en aras de
garantir un bo clima de convivencia no centro.

páxina 1 de 2

161167

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
14/05/2019 15:41:22

O debate pode consultarse a través da mediateca do Parlamento de Galicia, no seguinte
enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-0510?part=9001655a-73b3-436c-b36d-0d6f4d9568c4&start=6082”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROKhQ5dFKHE9
Verificación:
CVE-PREPAR: a5c035c1-38e3-9887-39b3-d392e7625e96
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
2019/719510
Data
14/05/2019 16:22

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48639 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona
María Concepción Burgo López, sobre “as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2018 do
orzamento inicial do programa 423B "Prevención do abandono escolar", a opinión da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto da atención
das necesidades existentes coa cantidade executada e, se é o caso, a xustificación do
aumento desta para o ano 2019 nun 72,61 %”, (publicada no BOPG número 459 do 10 de
abril 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
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
oral á pregunta con número 48641 e debatida na Comisión 4ª de data 10/05/2019, á que nos
remitimos porque serviu para explicar a execución dos orzamentos e as accións desenvolvidas
no ensino galego que están a contribuír á diminución da taxa de abandono educativo temperá
en Galicia.
O debate pode consultarse na web do Parlamento de Galicia, no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-05-

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROrhiux2z4F3
Verificación:
CVE-PREPAR: 815b08d6-1ae2-e818-cbe3-01ca96084e24
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10?part=9001655a-73b3-436c-b36d-0d6f4d9568c4&start=7450”.”
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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161171

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/719448
Data
14/05/2019 15:40

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 48731 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao Pérez,
sobre “a retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de
Cedeira”, (publicada no BOPG número 459 do 10 de abril 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 Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
oral á pregunta con número 48583 e debatida na Comisión 4ª de data 10/05/2019, á que nos
remitimos porque serviu para explicar que a Consellería de Educación apoia con carácter xeral
o traballo das bibliotecas escolares, pero queda na autonomía dos centros decisións de

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROIEiKV68ig3
Verificación:
CVE-PREPAR: f471daa8-4614-11b3-6f12-25c1e608b378
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actividades concretas como á que se refire a iniciativa.
Precisamente, a exposición de poemas tivo orixe nunha actividade do equipo da Biblioteca
Escolar do propio instituto, concretamente nun obradoiro de poesía. Para celebrar o Día
Internacional da Poesía, o devandito equipo optou pola publicación dos poemas escritos polos
alumnos e por colocalos nos corredores, nas paredes e nas escaleiras do instituto para `encher
de cores o espazo común’.
Engadir que, días despois da súa colocación, a Administración educativa tivo noticias da
existencia de queixas e de certo malestar no claustro de profesores do propio IES en relación a
algúns dos poemas. Neste contexto, logo de estar expostos varios días, a decisión da retirada
dos poemas correspondeu á propia dirección do centro e á inspección educativa, en aras de
garantir un bo clima de convivencia no centro.
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O debate pode consultarse a través da mediateca do Parlamento de Galicia, no seguinte
enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-0510?part=9001655a-73b3-436c-b36d-0d6f4d9568c4&start=6082”.
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROIEiKV68ig3
Verificación:
CVE-PREPAR: f471daa8-4614-11b3-6f12-25c1e608b378
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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161174

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/700030
Data
10/05/2019 13:57

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48736, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de
subvencións ao sindicato Xóvenes Agricultores”, (publicada no BOPG número 459 do 10 de
abril 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 do Medio
Rural, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural deu cumprida resposta a esta pregunta no pasado Pleno
celebrado o 30 de abril de 2019, respondendo á pregunta nº. 48738, sobre o mesmo tema e
formulada polos/as mesmos/as deputados.
O enlace no que se pode consultar a resposta é:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?
part=010daf2c-2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=10748
O conselleiro informou que a entidade Asociación Profesional de Xóvenes Agricultores leva
dende 2014 sen percibir achegas desta consellería. Durante a época do bipartito máis de 2,5
millóns de euros foron asignados a esta entidade en concepto de axuda e outros 2,3 millóns, nos
CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROPxoorAOHY9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5cd0ad87-c494-6ee1-3276-aab4c4b6c146
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

anos nos que o Partido Popular estaba ao fronte do Goberno galego. Así mesmo durante esta
segunda etapa abríronselles diferentes expedientes de reintegro á asociación por incumprimento
da finalidade obxecto das axudas. O total do reintegro esixido nestes expedientes ascende a
2.100.912 euros”.
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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161176

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/707947
Data
13/05/2019 12:56

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48804, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego referidas á posta en
marcha, na X lexislatura, dun plan concreto para garantir o mantemento dos postos de
traballo do sector do telemárketing en Galicia, así como as actuacións que levadas a cabo e
previstas en relación coa posible deslocalización do servizo de atención ao cliente da
empresa Unitono no concello de San Cibrao das Viñas”, (publicada no BOPG número 463 do
17 de abril 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
Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, con
motivo do debate da pregunta 49320 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de abril de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTRO8hzmLJxVB8
Verificación:
CVE-PREPAR: c0b68d15-6911-0f72-4ac5-43c5c43caec6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=010daf2c-2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=7905
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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161178

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/707928
Data
13/05/2019 12:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48853, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración e as medidas previstas polo
Goberno respecto das deficiencias de mantemento que presenta o edificio do Centro de
Saúde de Foz”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril 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:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión Plenaria do
7.05.2019- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta 48852 sobre o mesmo
tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
O enlace no que pode consultarse tal intervención é a seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROk79DIwUuw1
Verificación:
CVE-PREPAR: b89f18b0-e8d2-cae5-7744-4b08c030cab1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=6152
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
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Nº Saída
2019/700028
Data
10/05/2019 13:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48910, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ o estado de execución no que se atopa
o acordo parlamentario referido á análise de viabilidade da creación dun enlace
directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo en
dirección a Camariñas, as súas conclusións e as previsións do Goberno galego ao
respecto”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril 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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROLkY641aeb2
Verificación:
CVE-PREPAR: 3a68af09-baa8-7a21-4b77-3ea873acc1e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 48909, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada os días 7 e 8 de maio, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade explicou que, dando
cumprimento ao acordo aprobado polo Parlamento, a Xunta de Galicia ten feito o estudo
sobre a viabilidade da posible execución dun futuro ramal que uniría o que será a
prolongación da autovía da Costa da Morte e o parque empresarial de Vimianzo e confirmou
que os resultados desa avaliación determinan a viabilidade técnica desa nova conexión. A
este respecto, indicou que o proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte deixará
previsto o punto de entronque para que o Ministerio de Fomento poida realizar a futura
conexión co polígono industrial de Vimianzo, como responsable que é dese parque
empresarial.
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A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=2994
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=3266
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: BOPGDSPGdgOo1DdQp7
REXISTROLkY641aeb2
Verificación:
CVE-PREPAR: 3a68af09-baa8-7a21-4b77-3ea873acc1e0
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 49085, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona
Luca Chao Pérez, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co
impacto da Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia na
protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico”,
(publicada no BOPG número 463 do 17 de abril 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 7 e 8 de maio de
2019 pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en resposta á interpelación
49084.
Na súa intervención, a conselleira respondeu ás cuestións presentadas sobre a nova Lei de
rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas e sobre a protección do patrimonio
cultural.
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O enlace no que pode consultarse tal intervención é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=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
(ASINADO DIXITALMENTE)
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 49128, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno
galego en relación coa posible deslocalización e a perda de postos de traballo da empresa
Iberdrola na comarca de Valdeorras”, (publicada no BOPG número 465 do 23 de abril 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 49130 que tivo lugar na sesión do
16 de maio de 2019 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-turismo2019-05-16?part=cd4c38a7-8572-457f-9c1c-4b58839b4a84&start=3920
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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)
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