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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 50815 (10/PNC-004092)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co concurso de acredores
presentado e o posible peche da planta da empresa Poligal en Narón
172931

ı 51988 (10/PNC-004154)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa presentación dun
concurso de acredores e co posible peche da planta de Poligal en Narón, así como as axudas públicas autonómicas recibidas pola empresa
172931

Rexeitamento da iniciativa

ı 47311 (10/PNC-003819)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas dificultades
que teñen as empresas galegas, en especial as pemes, para a súa incorporación aos mercados
internacionais
172932

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 50838 (10/PNC-004093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación da planta de
Isowat na Coruña e a negociación entre Abanca e calquera posible investidor
172932

ı 51982 (10/PNC-004153)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa suba dos prezos do
alugamento nas zonas de proliferación de pisos turísticos
172932
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ı 52826 (10/PNC-004204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a demanda á Xunta de Galicia dunha modiﬁcación da Resolución do 26 de xuño de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eﬁciente
172933

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 54363 - 46707 (10/PRE-014602)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co actual volume e coa recente evolución dos
depósitos e dos créditos en Galicia, coa posible incidencia nela da reestruturación bancaria e coa
perda de entidades bancarias propias, así como as medidas que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito
172947

ı 54321 - 47883 (10/PRE-014719)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de
Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político
de Bergondo
172950

ı 54367 - 46692 (10/PRE-015708)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún tipo de asesoramento para a desinfección
dos almacéns mediante a aplicación de produtos ﬁtosanitarios nas zonas en que seguen a aparecer
capturas de couza guatemalteca da pataca
172953
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ı 54366 - 46697 (10/PRE-015709)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non atender as demandas da comunidade educativa do
CEIP Padre Feijoo de Allariz referidas á creación dunha nova aula de infantil
172955

ı 54364 - 46704 (10/PRE-015710)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para favorecer o mantemento
da actividade produtiva da empresa Poligal, en Narón
172957

172917
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ı 54361 - 46710 (10/PRE-015711)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual volume e da recente evolución dos depósitos e dos créditos en Galicia
172960

ı 54358 - 47013 (10/PRE-015760)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adaptación dalgún dos inmobles de titularidade
pública existentes en situación de abandono ou desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do Carballiño
172963

ı 54356 - 47059 (10/PRE-015764)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para compensar os danos que ocasiona a poboación do cervo na actividade agrogandeira dalgunhas zonas de Galicia, como a de Monfero,
Aranga e Irixoa
172966

ı 54355 - 47075 (10/PRE-015767)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións impulsadas polo Goberno galego para a protección das persoas consumidoras
diante da caída do sistema informático de Abanca o día 26 de febreiro de 2019
172968

ı 54353 - 47088 (10/PRE-015768)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento actual do proxecto de creación
de casas do maior
172971

ı 54352 - 47131 (10/PRE-015774)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 3 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da posibilidade de solicitar a retirada do expediente de regulación temporal de emprego presentado pola empresa Bosch Service Solutions, de
Vigo, para garantir o mantemento de todos os postos de traballo
172973
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ı 54350 - 47290 (10/PRE-015784)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a deterioración ou supresión
do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei
172975

ı 54348 - 47349 (10/PRE-015792)

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

172918
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Sobre os criterios seguidos polo Goberno galego para determinar que o concello de Malpica cumpre,
fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, as condicións necesarias para o posible
asinamento dun convenio de colaboración para a construción dun centro de día
172977

ı 54347 - 47358 (10/PRE-015793)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións ou medidas previstas polo Goberno galego para o mantemento da totalidade
dos postos de traballo da empresa Bosch en Vigo
172979

ı 54346 - 47385 (10/PRE-015799)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa feminización da pobreza

ı 54344 - 47433 (10/PRE-015804)

172982

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional na comarca de Santiago de Compostela
172985

ı 54341 - 47460 (10/PRE-015808)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto
da realización das xestións oportunas para garantir o amparo do dereito constitucional á liberdade
de ideoloxía, crenza, credo e culto de todo o alumnado galego de 1º de bacharelato
172989

ı 54340 - 47485 (10/PRE-015813)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns do Goberno galego para non contar cos plans de conservación e recuperación das
aves e demais especies vulnerables ou en perigo de extinción en Galicia
172991

ı 54339 - 47487 (10/PRE-015814)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos da sinistralidade laboral feminina en
Galicia no ano 2018
172993

ı 54336 - 47504 (10/PRE-015816)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dunha planiﬁcación respecto da implantación de servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da Administración autonómica
nos centros de traballo propios máis importantes
172996
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ı 54334 - 47516 (10/PRE-015817)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da modiﬁcación do marco normativo para evitar
a obrigatoriedade do alumnado de cursar a materia de Relixión católica para poder cursar outras
materias
173000

ı 54331 - 47692 (10/PRE-015828)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do proceso de adxudicación de cafeterías escolares
para o curso 2018-2019
173002

ı 54330 - 47693 (10/PRE-015829)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego desde o inicio do curso 2017-2018 referidas á posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros
docentes da comunidade autónoma
173004

ı 54329 - 47707 (10/PRE-015834)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cos resultados obtidos por Galicia nas diferentes
variables identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019
173006

ı 54328 - 47708 (10/PRE-015835)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a posible relación existente entre os resultados obtidos por Galicia nas diferentes variables
identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019 e as políticas económicas implementadas polo Goberno galego
173009

ı 54325 - 47771 (10/PRE-015846)
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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
173012

ı 54324 - 47870 (10/PRE-015859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as declaracións do presidente dun partido político referidas á proposta de blindaxe ﬁscal do
aforro para favorecer, mediante a baixa de impostos, o emprendemento e a creación de riqueza
por parte da sociedade
173014
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ı 54323 - 47881 (10/PRE-015861)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de
Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político
de Bergondo
173017

ı 54320 - 47918 (10/PRE-015869)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia, en termos de
crecemento e de creación de emprego, a actuación do Goberno central nos últimos nove meses,
en concreto no ámbito da industria
173020

ı 54318 - 48014 (10/PRE-015877)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rehabilitación de inmobles no concello de Ribadavia a través do programa Rexurbe de recuperación de núcleos históricos de vilas e cidades
173022

ı 54317 - 48062 (10/PRE-015883)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as razóns de que Galicia teña os prezos do leite máis baixos do Estado

ı 54316 - 48215 (10/PRE-015892)

173024

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns dos resultados referidos a Galicia reﬂectidos no informe da fundación COTEC denominado Mapa do talento
173026

ı 54315 - 48216 (10/PRE-015893)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da falta de innovación das empresas en Galicia

173028

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do desaxuste ente a I+D e a innovación nas empresas en Galicia

173033
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ı 54314 - 48217 (10/PRE-015894)
ı 54313 - 48218 (10/PRE-015895)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre os plans desenvolvidos pola Xunta de Galicia para impulsar a innovación nas empresas
galegas
173038

172921

X lexislatura. Número 526. 6 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 54312 - 48220 (10/PRE-015896)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o signiﬁcado que ten para a Xunta de Galicia un sistema rexional de innovación

ı 54311 - 48221 (10/PRE-015897)

173043

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de Galicia de seguir avanzando na
área da I+D+i cos recursos dedicados na actualidade para ese ﬁn
173048

ı 54310 - 48242 (10/PRE-015902)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre os efectos que están a ter os recortes nas políticas de I+D+i na xestión e promoción do talento
173053

ı 54309 - 48256 (10/PRE-015906)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da implantación da tarifa plana de autónomos en Galicia

173055

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da implantación da tarifa plana de autónomos en Galicia

173058

ı 54308 - 48257 (10/PRE-015907)
ı 54307 - 48258 (10/PRE-015908)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da política desenvolvida para mellorar as condicións económicas dos traballadores autónomos
173061

ı 54306 - 48259 (10/PRE-015909)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da perda de traballadores autónomos que rexistra Galicia
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ı 54305 - 48289 (10/PRE-015911)

173064

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de poñer en marcha medidas para abordar
o fenómeno social da soidade non desexada
173067

ı 54303 - 48323 (10/PRE-015917)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis

172922
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Sobre a situación na que se atopa a elaboración pola Consellería do Medio Rural do plan estratéxico
de subvencións reﬂectido na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia
173071

ı 54302 - 48357 (10/PRE-015921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do asentamento cada 45 quilómetros de cada
unha das plantas de recollida dos biorresiduos anunciadas
173073

ı 54298 - 48532 (10/PRE-015932)

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
173075

ı 54296 - 48582 (10/PRE-015938)

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
173077

ı 54294 - 48672 (10/PRE-015947)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para frear a praga da avespa velutina e avanzar
na súa investigación
173079

ı 54292 - 48691 (10/PRE-015949)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as liñas de investigación levadas a cabo e que se están a desenvolver en relación co tártago
de patas amarelas
173082

ı 54290 - 48733 (10/PRE-015953)

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

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54288 - 49005 (10/PRE-015970)

173085

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o recoñecemento e posta en valor
da función dos profesionais de Educación Social
173087

ı 54286 - 49074 (10/PRE-015974)

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

172923
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun protocolo para o diagnóstico e atención da dislexia similar ao existente para o trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividade na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario
173092

ı 54284 - 49087 (10/PRE-015976)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o impacto da Lei de rehabilitación e
de rexeneración e renovación urbanas de Galicia na protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico
173094

ı 54282 - 49094 (10/PRE-015978)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a situación na que se atopa a elaboración do Plan estratéxico de subvencións da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade e dos organismos dependentes dela, segundo establece a Lei 9/2007
173096

ı 54281 - 49131 (10/PRE-015979)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a perda de postos de traballo da
empresa Iberdrola na comarca de Valdeorras
173098

ı 54278 - 49161 (10/PRE-015981)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para reducir os tempos de espera para a valoración do grao de discapacidade
173101

ı 54351 - 47261 (10/PRE-016288)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de xestións diante do Concello de
Abadín co ﬁn de garantir a accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio
do Couto
173103
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ı 54337 - 47502 (10/PRE-016291)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís para os
empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como a realización
dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
173107

ı 54301 - 48358 (10/PRE-016493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

172924
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á posibilidade de cumprimento dos obxectivos establecidos pola Unión Europea en materia de reciclaxe de residuos municipais e implantación polos
concellos dunha recollida selectiva do lixo orgánico, os mecanismos previstos para o seu alcance e
a data estimada para a posta en funcionamento das once plantas de compostaxe e envases lixeiros
previstas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia
173111

ı 54275 - 49186 (10/PRE-016502)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das medidas en materia de medio ambiente inseridas no programa electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019, así
como a necesidade de modiﬁcar a gobernanza da auga para converter o dereito ao seu acceso nun
dereito humano
173114

ı 54274 - 49210 (10/PRE-016504)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as supostas irregularidades que se están a cometer no concello das Somozas en materia ambiental e a realización por parte do Goberno galego de inspeccións periódicas nas
empresas xestoras de residuos e nos produtos que saen delas, así como as actuacións levadas
a cabo por Augas de Galicia en relación coas denuncias realizadas ao respecto nos últimos
catro anos
173116

ı 54269 - 49379 (10/PRE-016507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
173119

ı 54362 - 46709 (10/PRE-016634)

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co actual volume e coa recente evolución dos
depósitos e dos créditos en Galicia, coa posible incidencia nela da reestruturación bancaria e coa
perda de entidades bancarias propias, así como as medidas que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito
173122

ı 54283 - 49092 (10/PRE-016654)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a situación na que se atopa a elaboración do Plan estratéxico de subvencións da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade e dos organismos dependentes dela, segundo establece a Lei
9/2007, así como os criterios seguidos por Augas de Galicia para o asinamento de convenios de colaboración cos determinados concellos no ano 2018
173125
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ı 54365 - 46698 (10/PRE-016772)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non atender as demandas da comunidade educativa do
CEIP Padre Feijoo de Allariz referidas á creación dunha nova aula de infantil, así como para incumprir no curso 2018-2019 o cociente de alumnado por aula establecido
173127

ı 54359 - 47012 (10/PRE-016773)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adaptación dalgún dos inmobles de titularidade
pública existentes en situación de abandono ou desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do Carballiño
173129

ı 54342 - 47459 (10/PRE-016778)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para defender unha regulación das materias especíﬁcas e de
libre conﬁguración de bacharelato que obriga os alumnos a cursar a materia de Relixión, así como
as actuacións previstas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao
respecto
173132

ı 54335 - 47515 (10/PRE-016779)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación
coa existencia de circunstancias nas que o alumnado debe cursar unha materia de carácter confesional en determinados supostos organizativos, así como as súas intencións respecto da modiﬁcación do marco normativo para evitalo
173134

ı 54332 - 47690 (10/PRE-016782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do atraso do inicio do expediente de contratación do servizo de vinte e oito cafeterías
escolares para o curso 2018-2019, así como da demora que presenta a adxudicación da súa totalidade
173136

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
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ı 54326 - 47770 (10/PRE-016784)

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
173138

ı 54299 - 48531 (10/PRE-016793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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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,
de Cedeira, se é o caso, o seu contido e as instrucións dadas ao respecto
173140

ı 54291 - 48732 (10/PRE-016798)

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

ı 54287 - 49073 (10/PRE-016806)

173142

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa detección e atención á dislexia
no ámbito educativo
173144

ı 54285 - 49086 (10/PRE-016807)

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
173146

ı 54360 - 46858 (10/PRE-017032)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a adxudicación do servizo da Casa do Maior de Arbo e a opinión da Xunta de Galicia respecto
do procedemento seguido para a súa concesión
173148

ı 54354 - 47087 (10/PRE-017041)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento actual do proxecto de creación
de casas do maior e os datos ao respecto
173150

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54345 - 47430 (10/PRE-017053)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en funcionamento, dotación de prazas,
equipamento e modelo de xestión do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), así
como a súa valoración en relación coa falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional
na comarca de Santiago de Compostela
173152

ı 54338 - 47501 (10/PRE-017054)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís para os
empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como a realización
dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
173157

ı 54327 - 47741 (10/PRE-017057)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co impacto das
obras realizadas polo Concello de Abadín nunha pista na accesibilidade dunha vivenda da parroquia
de Abeledo situada no barrio do Couto
173161

ı 54322 - 47882 (10/PRE-017063)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de
Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político
de Bergondo
173165

ı 54304 - 48291 (10/PRE-017072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de incidencia da soidade non desexada en
Galicia, o número de persoas que se poden ver afectadas e as medidas concretas que se van poñer
en marcha na X lexislatura para previla e abordala
173168

ı 54289 - 49004 (10/PRE-017081)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Política Social para non levar a cabo a reunión solicitada polo colectivo de profesionais do Colexio de Educación Social de Galicia, o procedemento previsto polo
Goberno galego para a súa consolidación laboral e as medidas que vai adoptar para o recoñecemento dos seus dereitos e evitar a convocatoria da folga anunciada
173173

ı 54280 - 49136 (10/PRE-017082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da demora que presenta a
valoración da discapacidade na provincia de Pontevedra
173178

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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ı 54279 - 49159 (10/PRE-017083)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coas listas de agarda
existentes na provincia de Pontevedra para a valoración do grao de discapacidade
173180

ı 54349 - 47342 (10/PRE-017224)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á transferencia á empresa Ferroatlántica
da concesión de aproveitamentos hidroeléctricos e a segregación das súas actividades de produción
de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes

ı 54266 - 49398 (10/PRE-017248)

173182

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme, de axudas dirixidas ás

microempresas e pequenas e medianas empresas galegas co ﬁn de apoiar o ﬁnanciamento de actividades integradas en plans de innovación

ı 54357 - 47058 (10/PRE-017357)

173185

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre a situación na que se atopa a poboación do cervo nalgunhas zonas de Galicia, como a de

Monfero, Aranga e Irixoa, e o alcance dos danos que ocasiona na actividade agrogandeira, así como
as previsións do Goberno galego respecto da inclusión desta especie nas axudas para a prevención
e compensación dos danos provocados pola fauna salvaxe

ı 54343 - 47443 (10/PRE-017362)

173188

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á incidencia que vai ter a avespa velutina durante
a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os
datos ao respecto

ı 54333 - 47597 (10/PRE-017364)

173190

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as razóns da demora e o prazo estimado pola Xunta de Galicia para a cobertura dos postos
de traballo previstos na relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural para a Oﬁcina
Agraria Comarcal de Lugo

ı 54295 - 48671 (10/PRE-017375)

173193

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa praga da avespa velutina

ı 54293 - 48690 (10/PRE-017376)

173195

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre os datos referidos ás liñas de investigación que se están a desenvolver na actualidade en re-

lación co tártago de patas amarelas e os logros acadados

173198
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ı 54368 - 46597 (10/PRE-017437)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a avaliación que fai o Goberno galego da demora que presenta a dragaxe da ría do Burgo,
na provincia da Coruña, o seu impacto na contorna natural e na economía da comarca e o prazo
previsto para a adopción das medidas necesarias para a recuperar e rexenerar
173201

ı 54319 - 48010 (10/PRE-017486)

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Corporación Radio e Televisión de Galicia en relación coas
reiteradas solicitudes de xuntanza realizadas pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia para
propoñerlle cambios e melloras na retransmisión da gala de entrega dos Premios de Teatro María
Casares, así como as medidas previstas para a súa retransmisión na primeira canle da Televisión
de Galicia no ano 2020
173204
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1. Procedementos parlamentarios

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

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 5 de setembro de 2019,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 50815 (10/PNC-004092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co concurso de acredores
presentado e o posible peche da planta da empresa Poligal en Narón
BOPG nº 486, do 12.06.2019
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Demandar do administrador concursal ﬂexibilidade nos tempos para incrementar as posibilidades de atopar comprador.
2. Intensiﬁcar os traballos da Mesa técnica de traballo e a colaboración co Comité de Empresa.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Exixir unha moita e maior implicación do Ministerio de Industria na busca de posibles novos investidores que asuman a xestión desta planta.»
- 51988 (10/PNC-004154)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa presentación dun
concurso de acredores e co posible peche da planta de Poligal en Narón, así como as axudas públicas autonómicas recibidas pola empresa
BOPG nº 498, do 04.07.2019
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Defender ante os propietarios a continuidade da actividade produtiva e o mantemento dos postos de traballo, na planta de Poligal en Narón.
2. Demandar do administrador concursal ﬂexibilidade nos tempos para incrementar as posibilidades de atopar comprador.
3. Revisar o cumprimento das condicións de concesión de todas as axudas públicas autonómicas
recibidas pola empresa Poligal.
4. Exixir unha moita e maior implicación do Ministerio de Industria na busca de posibles novos investidores que asuman a xestión desta planta.»

Rexeitamento da iniciativa
- 47311 (10/PNC-003819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas diﬁcultades que teñen
as empresas galegas, en especial as pemes, para a súa incorporación aos mercados internacionais
BOPG nº 444, do 13.03.2019
- 50838 (10/PNC-004093)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación da planta de
Isowat na Coruña e a negociación entre Abanca e calquera posible investidor
BOPG nº 486, do 12.06.2019

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 6 votos en contra e 0 abstencións.
- 51982 (10/PNC-004153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa suba dos prezos do
alugamento nas zonas de proliferación de pisos turísticos
BOPG .º 498, do 04.07.2019
Sométese a votación por puntos:
– Puntos 1 e 3 a) e b): rexeitados por 5 votos a favor, 6 votos en contra e 0 abstencións.
– Puntos 2 e 3 c): resultan rexeitados por 3 votos a favor, 6 votos en contra e 2 abstencións.
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- 52826 (10/PNC-004204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a demanda á Xunta de Galicia dunha modiﬁcación da Resolución do 26 de xuño de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eﬁciente
BOPG nº 512, do 29.07.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 6 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 3 de setembro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 54363 - 46707 (10/PRE-014602)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co actual volume e coa recente evolución dos depósitos
e dos créditos en Galicia, coa posible incidencia nela da reestruturación bancaria e coa perda de entidades
bancarias propias, así como as medidas que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
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- 54321 - 47883 (10/PRE-014719)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de
Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político
de Bergondo
- 54367 - 46692 (10/PRE-015708)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún tipo de asesoramento para a desinfección
dos almacéns mediante a aplicación de produtos ﬁtosanitarios nas zonas en que seguen a aparecer
capturas de couza guatemalteca da pataca
- 54366 - 46697 (10/PRE-015709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non atender as demandas da comunidade educativa do
CEIP Padre Feijoo de Allariz referidas á creación dunha nova aula de infantil
- 54364 - 46704 (10/PRE-015710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para favorecer o mantemento
da actividade produtiva da empresa Poligal, en Narón
- 54361 - 46710 (10/PRE-015711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual volume e da recente evolución dos depósitos e dos créditos en Galicia
- 54358 - 47013 (10/PRE-015760)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adaptación dalgún dos inmobles de titularidade
pública existentes en situación de abandono ou desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do Carballiño
- 54356 - 47059 (10/PRE-015764)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para compensar os danos que ocasiona a poboación do cervo na actividade agrogandeira dalgunhas zonas de Galicia, como a de Monfero,
Aranga e Irixoa
- 54355 - 47075 (10/PRE-015767)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións impulsadas polo Goberno galego para a protección das persoas consumidoras
diante da caída do sistema informático de Abanca o día 26 de febreiro de 2019

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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- 54353 - 47088 (10/PRE-015768)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento actual do proxecto de creación
de casas do maior
- 54352 - 47131 (10/PRE-015774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 3 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da posibilidade de solicitar a retirada do expediente de regulación temporal de emprego presentado pola empresa Bosch Service Solutions, de
Vigo, para garantir o mantemento de todos os postos de traballo
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- 54350 - 47290 (10/PRE-015784)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a deterioración ou supresión
do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei
- 54348 - 47349 (10/PRE-015792)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre os criterios seguidos polo Goberno galego para determinar que o concello de Malpica cumpre, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, as condicións necesarias para o
posible asinamento dun convenio de colaboración para a construción dun centro de día
- 54347 - 47358 (10/PRE-015793)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións ou medidas previstas polo Goberno galego para o mantemento da totalidade
dos postos de traballo da empresa Bosch en Vigo
- 54346 - 47385 (10/PRE-015799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa feminización da pobreza
- 54344 - 47433 (10/PRE-015804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional na comarca de Santiago de Compostela
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- 54341 - 47460 (10/PRE-015808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto
da realización das xestións oportunas para garantir o amparo do dereito constitucional á liberdade
de ideoloxía, crenza, credo e culto de todo o alumnado galego de 1º de bacharelato
- 54340 - 47485 (10/PRE-015813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns do Goberno galego para non contar cos plans de conservación e recuperación das
aves e demais especies vulnerables ou en perigo de extinción en Galicia
- 54339 - 47487 (10/PRE-015814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos da sinistralidade laboral feminina en
Galicia no ano 2018
- 54336 - 47504 (10/PRE-015816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dunha planiﬁcación respecto da implantación de servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da Administración autonómica
nos centros de traballo propios máis importantes
- 54334 - 47516 (10/PRE-015817)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da modiﬁcación do marco normativo para evitar a obrigatoriedade do alumnado de cursar a materia de Relixión católica para poder cursar outras materias
- 54331 - 47692 (10/PRE-015828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do proceso de adxudicación de cafeterías escolares
para o curso 2018-2019
- 54330 - 47693 (10/PRE-015829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego desde o inicio do curso 2017-2018 referidas á posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros
docentes da comunidade autónoma
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- 54329 - 47707 (10/PRE-015834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cos resultados obtidos por Galicia nas diferentes
variables identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019
- 54328 - 47708 (10/PRE-015835)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a posible relación existente entre os resultados obtidos por Galicia nas diferentes variables
identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019 e as políticas económicas implementadas polo Goberno galego
- 54325 - 47771 (10/PRE-015846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
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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
- 54324 - 47870 (10/PRE-015859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as declaracións do presidente dun partido político referidas á proposta de blindaxe ﬁscal do
aforro para favorecer, mediante a baixa de impostos, o emprendemento e a creación de riqueza
por parte da sociedade
- 54323 - 47881 (10/PRE-015861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de
Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político
de Bergondo
- 54320 - 47918 (10/PRE-015869)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia, en termos de
crecemento e de creación de emprego, a actuación do Goberno central nos últimos nove meses,
en concreto no ámbito da industria
- 54318 - 48014 (10/PRE-015877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rehabilitación de inmobles no concello
de Ribadavia a través do programa Rexurbe de recuperación de núcleos históricos de vilas e
cidades
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- 54317 - 48062 (10/PRE-015883)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as razóns de que Galicia teña os prezos do leite máis baixos do Estado
- 54316 - 48215 (10/PRE-015892)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns dos resultados referidos a Galicia reﬂectidos no informe da fundación COTEC denominado Mapa do talento
- 54315 - 48216 (10/PRE-015893)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da falta de innovación das empresas en Galicia
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- 54314 - 48217 (10/PRE-015894)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do desaxuste ente a I+D e a innovación nas empresas en Galicia
- 54313 - 48218 (10/PRE-015895)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre os plans desenvolvidos pola Xunta de Galicia para impulsar a innovación nas empresas galegas
- 54312 - 48220 (10/PRE-015896)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o signiﬁcado que ten para a Xunta de Galicia un sistema rexional de innovación
- 54311 - 48221 (10/PRE-015897)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de Galicia de seguir avanzando na
área da I+D+i cos recursos dedicados na actualidade para ese ﬁn
- 54310 - 48242 (10/PRE-015902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre os efectos que están a ter os recortes nas políticas de I+D+i na xestión e promoción do talento
- 54309 - 48256 (10/PRE-015906)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da implantación da tarifa plana de autónomos en Galicia
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- 54308 - 48257 (10/PRE-015907)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da implantación da tarifa plana de autónomos en Galicia
- 54307 - 48258 (10/PRE-015908)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o resultado da política desenvolvida para mellorar as condicións económicas dos traballadores autónomos
- 54306 - 48259 (10/PRE-015909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da perda de traballadores autónomos que rexistra Galicia
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- 54305 - 48289 (10/PRE-015911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de poñer en marcha medidas para abordar
o fenómeno social da soidade non desexada
- 54303 - 48323 (10/PRE-015917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a situación na que se atopa a elaboración pola Consellería do Medio Rural do plan estratéxico
de subvencións reﬂectido na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia
- 54302 - 48357 (10/PRE-015921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do asentamento cada 45 quilómetros de cada
unha das plantas de recollida dos biorresiduos anunciadas
- 54298 - 48532 (10/PRE-015932)
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
- 54296 - 48582 (10/PRE-015938)
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
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- 54294 - 48672 (10/PRE-015947)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para frear a praga da avespa velutina e avanzar
na súa investigación
- 54292 - 48691 (10/PRE-015949)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as liñas de investigación levadas a cabo e que se están a desenvolver en relación co tártago
de patas amarelas
- 54290 - 48733 (10/PRE-015953)
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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- 54288 - 49005 (10/PRE-015970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o recoñecemento e posta en valor
da función dos profesionais de Educación Social
- 54286 - 49074 (10/PRE-015974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun protocolo para o diagnóstico e atención da dislexia similar ao existente para o trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividade na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario
- 54284 - 49087 (10/PRE-015976)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o impacto da Lei de rehabilitación e
de rexeneración e renovación urbanas de Galicia na protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico
- 54282 - 49094 (10/PRE-015978)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a situación na que se atopa a elaboración do Plan estratéxico de subvencións da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade e dos organismos dependentes dela, segundo establece a Lei 9/2007
- 54281 - 49131 (10/PRE-015979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a perda de postos de traballo da
empresa Iberdrola na comarca de Valdeorras
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- 54278 - 49161 (10/PRE-015981)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para reducir os tempos de espera para a valoración do grao de discapacidade
- 54351 - 47261 (10/PRE-016288)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de xestións diante do Concello de Abadín
co ﬁn de garantir a accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio do Couto
- 54337 - 47502 (10/PRE-016291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís
para os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como
a realización dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
- 54301 - 48358 (10/PRE-016493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á posibilidade de cumprimento dos obxectivos establecidos pola Unión Europea en materia de reciclaxe de residuos municipais e implantación polos
concellos dunha recollida selectiva do lixo orgánico, os mecanismos previstos para o seu alcance e
a data estimada para a posta en funcionamento das once plantas de compostaxe e envases lixeiros
previstas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia
- 54275 - 49186 (10/PRE-016502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das medidas en materia de medio ambiente
inseridas no programa electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019, así como a necesidade de modiﬁcar a gobernanza da auga para converter o dereito ao seu acceso nun dereito humano
- 54274 - 49210 (10/PRE-016504)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as supostas irregularidades que se están a cometer no concello das Somozas en materia ambiental e a realización por parte do Goberno galego de inspeccións periódicas nas empresas xestoras de residuos e nos produtos que saen delas, así como as actuacións levadas a cabo por Augas
de Galicia en relación coas denuncias realizadas ao respecto nos últimos catro anos
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- 54269 - 49379 (10/PRE-016507)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
- 54362 - 46709 (10/PRE-016634)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co actual volume e coa recente evolución dos depósitos
e dos créditos en Galicia, coa posible incidencia nela da reestruturación bancaria e coa perda de entidades
bancarias propias, así como as medidas que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito
- 54283 - 49092 (10/PRE-016654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
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Sobre a situación na que se atopa a elaboración do Plan estratéxico de subvencións da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade e dos organismos dependentes dela, segundo establece a Lei
9/2007, así como os criterios seguidos por Augas de Galicia para o asinamento de convenios de colaboración cos determinados concellos no ano 2018
- 54365 - 46698 (10/PRE-016772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non atender as demandas da comunidade educativa do
CEIP Padre Feijoo de Allariz referidas á creación dunha nova aula de infantil, así como para incumprir no curso 2018-2019 o cociente de alumnado por aula establecido
- 54359 - 47012 (10/PRE-016773)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adaptación dalgún dos inmobles de titularidade
pública existentes en situación de abandono ou desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do Carballiño
- 54342 - 47459 (10/PRE-016778)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para defender unha regulación das materias especíﬁcas e de libre
conﬁguración de bacharelato que obriga os alumnos a cursar a materia de Relixión, así como as actuacións previstas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao respecto
- 54335 - 47515 (10/PRE-016779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación
coa existencia de circunstancias nas que o alumnado debe cursar unha materia de carácter confesional en determinados supostos organizativos, así como as súas intencións respecto da modiﬁcación do marco normativo para evitalo
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- 54332 - 47690 (10/PRE-016782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do atraso do inicio do expediente de contratación do servizo de vinte e oito cafeterías
escolares para o curso 2018-2019, así como da demora que presenta a adxudicación da súa totalidade
- 54326 - 47770 (10/PRE-016784)
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
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- 54299 - 48531 (10/PRE-016793)
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
- 54291 - 48732 (10/PRE-016798)
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
- 54287 - 49073 (10/PRE-016806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa detección e atención á dislexia
no ámbito educativo
- 54285 - 49086 (10/PRE-016807)
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
- 54360 - 46858 (10/PRE-017032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a adxudicación do servizo da Casa do Maior de Arbo e a opinión da Xunta de Galicia respecto
do procedemento seguido para a súa concesión
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- 54354 - 47087 (10/PRE-017041)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento actual do proxecto de creación
de casas do maior e os datos ao respecto
- 54345 - 47430 (10/PRE-017053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en funcionamento, dotación de prazas,
equipamento e modelo de xestión do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), así
como a súa valoración en relación coa falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional
na comarca de Santiago de Compostela
- 54338 - 47501 (10/PRE-017054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís
para os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como
a realización dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
- 54327 - 47741 (10/PRE-017057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co impacto das
obras realizadas polo Concello de Abadín nunha pista na accesibilidade dunha vivenda da parroquia
de Abeledo situada no barrio do Couto
- 54322 - 47882 (10/PRE-017063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posible autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil de Gandarío
para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos concelleiros dun partido político de Bergondo
- 54304 - 48291 (10/PRE-017072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de incidencia da soidade non desexada en
Galicia, o número de persoas que se poden ver afectadas e as medidas concretas que se van poñer
en marcha na X lexislatura para previla e abordala
- 54289 - 49004 (10/PRE-017081)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Política Social para non levar a cabo a reunión solicitada polo colectivo de profesionais do Colexio de Educación Social de Galicia, o procedemento previsto polo
Goberno galego para a súa consolidación laboral e as medidas que vai adoptar para o recoñecemento dos seus dereitos e evitar a convocatoria da folga anunciada

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54280 - 49136 (10/PRE-017082)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego respecto da demora que presenta a
valoración da discapacidade na provincia de Pontevedra
- 54279 - 49159 (10/PRE-017083)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coas listas de agarda
existentes na provincia de Pontevedra para a valoración do grao de discapacidade
- 54349 - 47342 (10/PRE-017224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á transferencia á empresa Ferroatlántica
da concesión de aproveitamentos hidroeléctricos e a segregación das súas actividades de produción
de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes
- 54266 - 49398 (10/PRE-017248)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme, de axudas dirixidas ás
microempresas e pequenas e medianas empresas galegas co ﬁn de apoiar o ﬁnanciamento de actividades integradas en plans de innovación
- 54357 - 47058 (10/PRE-017357)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa a poboación do cervo nalgunhas zonas de Galicia, como a de
Monfero, Aranga e Irixoa, e o alcance dos danos que ocasiona na actividade agrogandeira, así como
as previsións do Goberno galego respecto da inclusión desta especie nas axudas para a prevención
e compensación dos danos provocados pola fauna salvaxe
- 54343 - 47443 (10/PRE-017362)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á incidencia que vai ter a avespa velutina durante
a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os
datos ao respecto
- 54333 - 47597 (10/PRE-017364)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo estimado pola Xunta de Galicia para a cobertura dos postos
de traballo previstos na relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural para a Oﬁcina
Agraria Comarcal de Lugo

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54295 - 48671 (10/PRE-017375)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa praga da avespa velutina
- 54293 - 48690 (10/PRE-017376)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos referidos ás liñas de investigación que se están a desenvolver na actualidade en relación co tártago de patas amarelas e os logros acadados
- 54368 - 46597 (10/PRE-017437)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
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Sobre a avaliación que fai o Goberno galego da demora que presenta a dragaxe da ría do Burgo,
na provincia da Coruña, o seu impacto na contorna natural e na economía da comarca e o prazo
previsto para a adopción das medidas necesarias para a recuperar e rexenerar
- 54319 - 48010 (10/PRE-017486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Corporación Radio e Televisión de Galicia en relación coas
reiteradas solicitudes de xuntanza realizadas pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia para
propoñerlle cambios e melloras na retransmisión da gala de entrega dos Premios de Teatro María
Casares, así como as medidas previstas para a súa retransmisión na primeira canle da Televisión
de Galicia no ano 2020

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46707, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en relación co
actual volume e recente evolución dos depósitos e créditos en Galicia, a posible incidencia
nela da reestruturación bancaria e a perda de entidades bancarias propias, así como as
medidas que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito”, (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 economía galega presenta uns menores niveis de endebedamento financeiro que a media
española. Isto é así porque nos anos de crecemento desmedido do crédito, os fogares e as
empresas na Comunidade galega tiveron unha posición máis prudente e endebedáronse menos

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRORi7Mr0yUW9
Verificación:
CVE-PREPAR: c0e1c0d3-9673-81d6-a375-b28c73908247
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que no resto de España.
As estatísticas do Banco de España reflicten que o stock de crédito se reduciu desde o ano 2009
en España, en Galicia e en tódalas comunidades autónomas.
A principal causa que explica esta redución deriva do excesivo endebedamento acadado na época
de expansión crediticia. Pero tamén houbo maiores restricións crediticias por parte das entidades
bancarias e unha posición mais conservadora dos demandantes.
A Xunta de Galicia puxo en marcha en xuño do ano 2014 o Programa 1000, xestionado polo
IGAPE, para afianzar o marco da recuperación económica e conformado por un paquete integral
de medidas que inclúen a bonificación de gastos financeiros, as axudas en forma de garantía
(avais e reavais), prestamos, capital risco e axudas para apoiar os investimentos ou accións de
internalización. No 2018 activou unha nova edición de este programa co que a Xunta busca dar
resposta coordinada ás necesidades financeiras reais dos autónomos, dos emprendedores e das
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pequenas e medianas empresas galegas e mantén como obxectivo fundamental o de facilitar o
acceso ao crédito e procurar que ningún proxecto empresarial viable quede sen 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,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRORi7Mr0yUW9
Verificación:
CVE-PREPAR: c0e1c0d3-9673-81d6-a375-b28c73908247
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
2019/1269567
Data
28/08/2019 10:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47883, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Juan Manuel Díaz
Villoslada e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a posible
autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil
de Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos
concelleiros dun partido político de Bergondo”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“O albergue xuvenil de Gandarío recibe durante todo o ano múltiples solicitudes de
entidades, tanto públicas como privadas, para a realización de actividades na
instalación, que levan aparellado o correspondente prezo privado, segundo o tipo de
actividade, de acordo coa Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROO4SqBJmLa4
Verificación:
CVE-PREPAR: bb91ac55-90b8-d2e7-89a2-9665d1eedca5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e a
expedición de carnés dirixidos á mocidade xestionados pola Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado.
O 16 de xaneiro de 2019 recíbese, na conta de correo electrónico do albergue,
solicitude da presidenta do Partido Popular de Bergondo para a realización dunha
convivencia, xunto co xustificante do abono do prezo privado establecido para a
realización de actividade recreativa-cultural (convivencia) para o día 23 de marzo.
Por parte da instalación se comproba que o prezo aboado é o que corresponde
segundo a citada Orde de prezos en función do número de asistentes previstos e
unha vez comprobado que é o correcto, e que non interfire con ningunha outra
ocupación no albergue, a dirección da instalación autoriza a ocupación para ese día,
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facilitando unicamente o uso dos espazos solicitados para a realización da
convivencia.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROO4SqBJmLa4
Verificación:
CVE-PREPAR: bb91ac55-90b8-d2e7-89a2-9665d1eedca5
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
2019/1269732
Data
28/08/2019 11:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46692, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Raúl
Fernández Fernández, sobre “a realización polo Goberno galego dalgún tipo de asesoramento para
a desinfección de almacéns mediante a aplicación de produtos fitosanitarios nas zonas nas que
seguen a aparecer capturas de couza guatemalteca da pataca”, (publicada no BOPG número 441, do
6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 na pasada Comisión 7ª celebrada o
15 de maio de 2019, respondendo o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
á pregunta 46691.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandariaCSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRONx1vSUjvX6
Verificación:
CVE-PREPAR: ca467745-cda7-0622-ee05-c168d9fe4886
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

montes-2019-05-15?part=af8449c3-8644-496a-b165-3c827bb4f087&start=4574

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
2019/1269729
Data
28/08/2019 11:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46697, 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 razóns da Xunta de Galicia para non atender
as demandas da comunidade educativa do CEIP Pai Feixóo de Allariz referidas á creación
dunha nova aula de infantil”, (publicada no BOPG número 441, do 6 de marzo de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por
escrito á pregunta con número 46696 e publicada no BOPG número 459, de data 10/04/2019; á que

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROgXYnsvP1M9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a4c77e4-7eb5-59d5-c807-febf01c609a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46704 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
levadas a cabo o previstas pola Xunta de Galicia para favorecer o mantemento
da actividade produtiva da empresa Poligal, en Narón”, (publicada no BOPG

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROxejyBKX8s4
Verificación:
CVE-PREPAR: 858fc2a8-d6c1-ca09-1533-c4a6748934a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 46703 que tivo lugar na sesión do 3 de abril de 2019 da
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2019-04-03?part=350f1f18-a7ac-414e-9184383cb51f5a27&start=1413
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROxejyBKX8s4
Verificación:
CVE-PREPAR: 858fc2a8-d6c1-ca09-1533-c4a6748934a3
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
2019/1269714
Data
28/08/2019 11:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46710, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do
actual volume e recente evolución dos depósitos e créditos en Galicia”, (publicada no BOPG
número 441, do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 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 Facenda e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte
contido:
“A economía galega presenta uns menores niveis de endebedamento financeiro que a media
española, é dicir, Galicia ten unha menor necesidade de endebedamento para financiar
operacións.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROxJV4HjDXX5
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ff52569-7062-86a3-9dc6-886a3541d378
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Isto é así porque nos anos de crecemento desmedido do crédito, os fogares e as empresas na
Comunidade galega tiveron unha posición máis prudente e endebedáronse menos que no resto de
España.
En todo caso, os últimos datos oficiais confirman que as familias galegas, a consecuencia da
recuperación económica, están afrontando novos créditos que antes non podían asumir e un
exemplo de isto é que a constitución de hipotecas para mercar vivenda leva dous anos medrando
en Galicia e en 2017 medrou un 9,2% sobre o ano 2016, sendo o terceiro ano consecutivo no que
medra este indicador. Ademais o importe destes créditos hipotecarios tamén medrou de forma
considerable, un 12% no último ano e un 39% dende o ano 2014.
As estatísticas do Banco de España reflicten que o stock de crédito se reduciu desde o ano 2009
en España, en Galicia e en tódalas comunidades autónomas.
A principal causa que explica esta redución deriva do excesivo endebedamento acadado na época
de expansión crediticia. Pero tamén houbo maiores restricións crediticias por parte das entidades
bancarias e unha posición mais conservadora dos demandantes.
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A Xunta de Galicia puxo en marcha en xuño do ano 2014 o Programa 1000, xestionado polo
IGAPE, para afianzar o marco da recuperación económica e conformado por un paquete integral
de medidas que inclúen a bonificación de gastos financeiros, as axudas en forma de garantía
(avais e reavais), prestamos, capital risco e axudas para apoiar os investimentos ou accións de
internalización. No 2018 activou unha nova edición de este programa co que a Xunta busca dar
resposta coordinada ás necesidades financeiras reais dos autónomos, dos emprendedores e das
pequenas e medianas empresas galegas e mantén como obxectivo fundamental o de facilitar o
acceso ao crédito e procurar que ningún proxecto empresarial viable quede sen 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,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROxJV4HjDXX5
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ff52569-7062-86a3-9dc6-886a3541d378
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47013 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona
Luca Chao Pérez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da adaptación
dalgún dos inmobles de titularidade pública existentes en situación de abandono ou
desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do Carballiño”, (publicada
no BOPG número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado xestiona un total de 12
antigas Casa da Xuventude, actualmente denominados Espazos Xoves, que forman parte
dos recursos da Rede galega de información xuvenil.
Cómpre destacar que nestes espazos conxúganse actividades directamente programadas
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROMcXnUfrXG8
Verificación:
CVE-PREPAR: dc0f7141-8d60-1cc1-4129-cb5052ef2f81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pola dirección do centro, desde a propia Dirección Xeral, e mesmo desde diferentes
entidades e asociacións xuvenís e culturais das distintas contornas.
Así mesmo, cómpre lembrar que estes Espazos Xoves de xestión autonómica conviven con
outras casas da xuventude de carácter municipal, impulsadas e xestionadas directamente
polos concellos.
A Dirección Xeral de Xuventude, dentro das súas dispoñibilidades orzamentarias e recursos,
ten colaborado puntualmente con algúns destes espazos de titularidade municipal a nivel de
pequeno equipamento e mesmo de programación de actividades.
Por suposto, esta liña de colaboración, e sempre que as posibilidades o permitan, pode ser
explorada en futuras ocasións.
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É importante destacar que sería unha colaboración puntual, e non de asunción da xestión
dunha nova Casa da Xuventude, posto que a rede autonómica actual está limitada por eses
12 Espazos Xoves”.
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROMcXnUfrXG8
Verificación:
CVE-PREPAR: dc0f7141-8d60-1cc1-4129-cb5052ef2f81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269700
Data
28/08/2019 11:01

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47059 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Rivas Cruz e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego para compensar os danos que ocasiona a poboación do cervo na actividade
agrogandeira dalgunhas zonas de Galicia como a de Monfero, Aranga e Irixoa”,
(publicada no BOPG número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Nos concellos de Monfero, Aranga e Irixoa está constatada a presenza dunha pequena
poboación de cervos. Con todo, non constan denuncias de danos ocasionados por esta
especie.
Na orde correspondente a 2016 incluíuse a posibilidade de que se puidesen solicitar axudas
para previr danos ocasionados polas distintas especies da fauna silvestre. Cómpre destacar
que das 1.113 solicitudes ningunha correspondeu a danos ocasionados polo cervo.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROLDEzyLvkw0
Verificación:
CVE-PREPAR: 174f85b2-2b77-dac9-b301-fa2ec88c2b60
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
páxina 1 de 1

172966

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 11:01:04

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROLDEzyLvkw0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Nº Saída
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Data
28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47075 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
impulsadas polo Goberno galego para a protección das persoas consumidoras
diante da caída do sistema informático de Abanca o día 26 de febreiro de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRON4UPs5PhO9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8f4b8142-02e7-0ee7-8630-22872c74ddc5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2019”, (publicada no BOPG número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da directora xeral de Comercio e
Consumo da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate
da pregunta 47076 que tivo lugar na sesión do 22 de marzo de 2019 da Comisión 3º,
Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-03-22?part=c1c18262-6664-4a5d-a5f8-44c7af0f9f29&start=2721
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRON4UPs5PhO9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8f4b8142-02e7-0ee7-8630-22872c74ddc5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

172969

Asinado dixitalmente por:
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Data
28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47088 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e dona Flora María
Miranda Pena, sobre “a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento
actual do proxecto de creación de casas do maior”, (publicada no BOPG número 441 do 6
de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A iniciativa tivo una resposta positiva por parte da cidadanía. Na primeira convocatoria
presentáronse inicialmente un total de 37 solicitudes que afectaban ás catro provincias galegas.
Tal e como consta na resolución publicada no Diario Oficial de Galicia con data 11/02/2019
finalmente estimáronse 30 solicitudes. As restantes solicitudes foron desestimadas por non
achegar a documentación requirida no prazo de emenda.
Dado que o procedemento non se resolveu ata decembro de 2018, non se investiu cantidade

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO1l9iQpCbY6
Verificación:
CVE-PREPAR: ef1e6192-9e47-6015-9889-d9b7c14787c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

algunha no ano 2018 sendo preciso trasladar os importes orzamentados á anualidade de 2019.
O investimento total foi de 913.093.54 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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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO1l9iQpCbY6
Verificación:
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Nº Saída
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28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47131, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a consideración pola Xunta de Galicia da
posibilidade de solicitar a retirada do expediente de regulación temporal de emprego
presentado pola empresa Bosch de Vigo para garantir o mantemento de todos os
postos de traballo”, (publicada no BOPG número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 conselleiro de Economía, Emprego e
Industria con motivo do debate da interpelación 47129 que tivo lugar na sesión plenaria do
27 de marzo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-27?
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROZqMqtEmIh9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1daff034-3cc4-8b69-9fb7-a77c3346ab79
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=8b068974-d089-4ee2-87d3-7f4440d8bd8b&start=687
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
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Data
28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47290 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuación levadas a cabo polo
Goberno galego para evitar a deterioración ou supresión do servizo público de axuda
no fogar no concello de Forcarei”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Remitimos a resposta facilitada polo director xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade á pregunta oral en comisión con número de rexistro 47292 sobre o mesmo
tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario e que tivo lugar na sesión da Comisión
5ª do 28 de marzo do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROZ3s87mznP9
Verificación:
CVE-PREPAR: 605bb6d2-d1f6-e716-46a5-2c6de20442a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-03-28?part=1503c6a7-60fd-4bd0-9c9f-4314568655a7&start=9008
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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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 11:00:14

172976
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Nº Saída
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Data
28/08/2019 10:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47349 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 “os criterios seguidos polo Goberno galego
para determinar que o Concello de Malpica compre, fronte a outros concellos como o de
Camariñas e Corcubión, as condicións necesarias para o posible asinamento dun
convenio de colaboración para a construción dun centro de día”, (publicada no BOPG
número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Remitimos a información facilitada polo Xerente do Consorcio Galego Servizos de Igualdade e
Benestar á pregunta oral en comisión con número de rexistro 47350 formulada polo mesmo
grupo parlamentario e sobre o mesmo tema, e que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 28 de
marzo do 2019.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROFWIF2tqoD0
Verificación:
CVE-PREPAR: 452dfae9-a377-1d73-4940-9c50cdca0dc8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-03-28?part=1503c6a7-60fd-4bd0-9c9f-4314568655a7&start=9928
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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PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269684
Data
28/08/2019 10:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47358 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Montserrat
Prado Cores e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
ou medidas previstas polo Goberno galego para o mantemento da totalidade
dos postos de traballo da empresa Bosch en Vigo”, (publicada no BOPG número

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRODTOD7YheU5
Verificación:
CVE-PREPAR: 44c84758-92a3-b776-5315-418398b81216
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta
47357 que tivo lugar na sesión do 11 de abril de 2019 da 5ª, 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-politicasocial-emprego-2019-04-11?part=0fb00531-7991-43d7-afa309cf000692ec&start=5853
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRODTOD7YheU5
Verificación:
CVE-PREPAR: 44c84758-92a3-b776-5315-418398b81216
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
2019/1269682
Data
28/08/2019 10:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47385 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da rectificación da súa
política económica co fin de evitar a consolidación da pobreza en Galicia”, (publicada no
BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, e específicamente a Consellería de Política Social, dispón de instrumentos
dirixidos ás persoas que mais o necesitan.
As medidas de loita contra a pobreza e a exclusión social, encádranse, a efectos de
planificación estratéxica:
● Na Estratexia Social de Inclusión de Galicia 2014-2020, que establece as prioridades no
ámbito da inclusión social para o período 2014-2020 cun enfoque baseado na inclusión

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROr4Yu8u3jq5
Verificación:
CVE-PREPAR: 40f56fa5-0d55-46c6-2a40-f98d0b1279a0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

social activa.
● e na Axenda Social Única de Galicia, que constitúe o marco xeral de coordinación e
cooperación entre os axentes públicos do Sistema Galego de Servizos Sociais – Xunta
de Galicia e entidades locais-, e igualmente en colaboración coas entidades de iniciativa
social.
Nos ditos instrumentos aplícase a perspectiva de xénero, e as intervencións que se prevén
toman en consideración as diferenzas entre mulleres e homes en todos os ámbitos. De feito, a
promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é unha prioridade transversal
da Estratexia de Inclusión, que contempla medidas específicas ou de acción positiva, moitas
delas desenvolvidas pola Secretaría Xeral de Igualdade.
Pola súa banda, a Axenda Social de Galicia desenvolve dende 2016 medidas formuladas para
dar resposta aos recentes cambios estruturais que vén de padecer a sociedade actual, e por
páxina 1 de 2
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ese motivo están dirixidas de xeito prioritario a fogares con menores de 16 anos a cargo e con
ingresos de traballo inferiores aos limiares da RISGA, entre os que teñen un peso importante os
fogares monoparentais, compostos maioritariamente por mulleres.
Así mesmo, priorízanse tamén as mullleres no acceso a prestacións, e concretamente á renda
de inclusión social de Galicia (RISGA), en virtude da acción positiva de xénero establecida no
artigo 23 da lei de inclusión social de Galicia.
É destacable tamén que nos últimos anos nas convocatorias de axudas dirixidas a entidades de
iniciativa social e concellos para a realización de programas de inclusión social introduciuse a
prestación de apoio á conciliación, co obxectivo de participación

das persoas con cargas

familiares en itinerarios de inclusión sociolaboral.
Para o desenvolvemento das medidas expostas, a Xunta ven realizando un importante esforzo
orzamentario nos últimos anos. A D.X. de Inclusión Social conta en 2019 cun orzamento de
mais de 119 millóns de euros, un 70% máis do que se destinaba hai 10 anos. Así mesmo, as
medidas pertencentes á área competenciais doutros departamentos da Administración
Autonómica contan co seu propio crédito”.
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,
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A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47433 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea,a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “a valoración
da Xunta de Galicia respecto da falta de servizos e prazas de atención á diversidade
funcional na comarca de Santiago de Compostela” (publicada no BOPG número 444 do
13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia e o Imserso subscribiron o 16 de abril de 2007 (BOE núm. 146, do 19 de
xuño de 2007) un Convenio de Colaboración para a construción en Santiago de Compostela
dun equipamento – CEGADI- destinado á atención de persoas con discapacidade física,
dotándoo das solucións construtivas que permitisen o desenvolvemento de novos servizos
para as persoas en situación de dependencia con discapacidade física, así como a súa
mellora, incluíndo programas de rehabilitación e mantemento físico e social (atención
diúrna), programas habitacionais (atención residencial para estudantes), programas de
inserción social e laboral, programas de recursos á comunidade e programas de formación.
Polo tanto, o CEGADI é un centro con dobre xestión pública: autonómica e estatal.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRObigRRH0tm6
Verificación:
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O CEGADI (Centro de Desenvolvemento Integral), se preconfiguraba como unha solución
residencial-asistencial para mellorar e posibilitar a integración sociolaboral, técnica e cultural
das persoas con discapacidade física, prioritariamente daquelas con dependencia severa ou
que precisasen de axuda de terceira persoa, ou das adaptacións tecnolóxicas de apoio, para
o desenvolvemento normalizado das actividades da vida diaria.
Por outra banda, o 18 de abril do 2018, a Consellería de Política Social asinou co IMSERSO
(entidade integrada no Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) un Protocolo
Xeral de Actuación co obxecto de promover e impulsar propostas destinadas ao
desenvolvemento conxunto de programas innovadores e de boas prácticas no CEGADI, que
permitan o desenvolvemento integral de persoas con discapacidade física, prioritariamente
con dependencia severa.
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Mediante este protocolo xeral de actuación, as partes asinantes adquiriron unha serie de
compromisos:
-Por parte do IMSERSO (cláusula cuarta):
a) Impulsar en Galicia un Centro de Referencia Estatal (CREGA), dependente do
Imserso, para persoas con discapacidade física, prioritariamente con dependencia
severa, de ámbito nacional, baixo a súa dependencia orgánica e funcional, nas
instalacións do CEGADI, e con cargo ao presuposto do Imserso.
b) Impulsar a creación dunha delegación do CEAPAT (Centro de Referencia Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), tamén con cargo ao presuposto do
Imserso.
-Por parte da Consellería de Política Social (a través da Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade):
a) Impulsar actuacións para ser realizadas no CEGADI, para persoas con
discapacidade física, prioritariamente con dependencia severa.
b) Prestar asistencia e colaboración técnica ao Imserso no desenvolvemento de
programas e actuacións.
c) Establecer servizos de formación, mantemento funcional e psicosocial e atención

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRObigRRH0tm6
Verificación:
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temperá....entre outros.
En virtude do exposto, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da
Consellería de Política Social, en uso das súas competencias e de acordo coas obrigacións
e potestades recoñecidas polo Protocolo Xeral de Actuación, formulou en varias ocasións
desde aquel entón, e formalmente mediante carta remitida á Dirección Xeral do IMSERSO o
día 21 de xaneiro deste ano, as seguintes cuestións:
1.- A constitución inmediata da Comisión Mixta de Cooperación e Coordinación prevista na
Cláusula Quinta do Protocolo asinado o 18 de abril de 2018, na que se deberían analizar os
pasos a seguir para confirmar a asunción das obrigacións recoñecidas polo Imserso para
a creación no edificio do CEGADI do Centro de Referencia Estatal en Galicia (CREGA), así
como a delegación en Galicia do Centro de Referencia Estatal de Autonomía Persoal e
Axudas Técnicas (CEAPAT).
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2.- A realización dos estudos técnicos e administrativos que o Imserso precise para a
asunción da xestión de parte das instalacións do CEGADI, como paso previo imprescindible
para a constitución do CREGA e da delegación do CEAPAT; así como a negociación dos
acordos que procedan para a xestión compartida daqueles espazos compartidos cuxo uso
non poida ser atribuído en exclusiva a ningún dos servizos que se presten no complexo.
3.- A transferencia ou subvención nominativa á Comunidade Autónoma de Galicia por
importe de 500.000 euros para o financiamento dos gastos de funcionamento inherentes á
posta en marcha do edificio do Centro Galego de Desenvolvemento Integral recoñecida nos
Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, vixentes no 2019 ao atoparse en situación
de prórroga automática.
Desafortunadamente, e ata a data de hoxe, a Administración Xeral do Estado non cumpriu
cos seus compromisos asinados o día 18 de abril de 2018, co que a Consellería de Política
Social débese manter necesariamente á espera, estando condicionados a que por parte do
IMSERSO se produzan avances no cumprimento das súas obrigas, o cal permitiría
desbloquear a apertura da área residencial do CEGADI.
Pola contra, a Xunta sí cumpre o compromiso adquirido poñendo en marcha a parte que lle
corresponde deste equipamento, que inclúe a área de rehabilitación. É dicir, esta parte do
CEGADI está aberta ao público e funcionando desde decembro de 2017 con actuacións de
diferente índole.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRObigRRH0tm6
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Por outro lado, a Xunta de Galicia mantivo unha reunión coa Plataforma de Familias con
Diversidade Funcional de Santiago no mes de novembro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 47460, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as previsións da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional respecto da realización das xestións oportunas para garantir o amparo
do dereito constitucional á liberdade de ideoloxía, de crenza, credo e culto de todo o alumnado
galego de primeiro de bacharelato”, (publicada no BOPG número 444, do 13 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por
escrito á pregunta con número 47458 e publicada no BOPG número 456 , de data 04/04/2019; á que

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROnv3Yf6lKg7
Verificación:
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nos remitimos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47485 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e dona Luca Chao
Pérez, sobre “as razóns do Goberno galego para non contar cos plans de
conservación e recuperación das aves e demais especies vulnerables ou en perigo de
extinción en Galicia”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 cuestión xa foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 6 de xuño de 2019
pola directora xeral de Patrimonio Natural en resposta á pregunta oral 48171.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre os plans
de recuperación e conservación das especies vulnerables.
O enlace no que pode consultarse a mesma é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROG3NiREN9E6
Verificación:
CVE-PREPAR: c471bae2-9e75-1a77-6ab8-7d73523d0298
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obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-06-06?part=2d795417-a52a-4e60-b50543fb9f7a4578&start=12810
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47487 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 do
Goberno galego en relación cos datos da sinistralidade laboral feminina en
Galicia no ano 2018”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROBzfxj94fy9
Verificación:
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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 iniciativa foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da
Consellería de Economía, Emprego e Industria con motivo do debate da pregunta
47486 que tivo lugar na sesión do 11 de abril de 2019 da 5ª, 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-politicasocialemprego-2019-04-11?part=0fb00531-7991-43d7-afa309cf000692ec&start=6887
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47504 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 respecto da realización dunha planificación respecto da
implantación de servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da
Administración autonómica nos centros de traballo propios máis importantes”,
(publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROqZ6kLQiLg5
Verificación:
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con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Nos últimos dez anos, o Goberno galego púxose á cabeza de Galicia no que
respecta á mellora da conciliación. Fixémolo tanto para dar exemplo ao resto de
axentes sociais como para reforzar a rede de benestar da que hoxe gozamos todas
as galegas e galegos.
Os resultados desta aposta histórica pola creación de recursos de conciliación están
á vista de todos:
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-Desde 2009 duplicouse o número de prazas públicas de escolas infantís á
disposición das familias galegas, e hoxe en día son xa máis de 25.000. Neste
momento temos unha ratio de cobertura do 44%, once puntos por riba do
recomendado pola UE.
-Desde 2009 creáronse recursos pioneiros como as 61 casas niño que achegan a
posibilidade de conciliar ás zonas rurais, cando antes estaba practicamente
restrinxida ás cidades.
-Desde 2009 púxose en marcha o Bono Concilia que axuda a máis de 4.400 familias
que non puideron acceder a unha praza pública de escola infantil a pagar unha
praza no centro que escollan.
-Desde 2009 lanzouse unha experiencia piloto como o Bono Coidado, unha axuda
para as familias que necesitan unha persoa coidadora en circunstancias puntuais, e
que desde este ano se pode pedir tamén para pagar unha ludoteca. Xa se levan
repartidos 500 bonos coidado.
-E desde 2009 —concretamente, a partir de 2016— os parques empresariais
galegos dispoñen de axudas para poñer en marcha unha escola infantil nunha das

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROqZ6kLQiLg5
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

súas parcelas.
No que respecta ás escolas infantís en edificios administrativos da Xunta de Galicia,
na actualidade existen escolas infantís nos centros de traballo de:
-Vigo, que abriu en 2006.
-Pontevedra, que abriu en 2010.
-Ademáis en Santiago o persoal da administración autonómica conta coa
escola de Vite (dende o ano 1996).
Asemade, dende o curso 2017/2018 reservánse prazas para os fillos e fillas do
persoal da Administración autonómica en escolas infantís nas sete grandes cidades,
e nos últimos anos non chegan a cubrirse a totalidade das prazas reservadas.
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Engadir, por último, que a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar
implantando servizos de conciliación nos edificios administrativos da súa
titularidade.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 3 de 3

172998

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROqZ6kLQiLg5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:58:24

172999

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269663
Data
28/08/2019 10:58

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 47516, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e
dona Maria de la Concepción Burgo López, sobre “as intencións do Goberno galego respecto
da modificación do marco normativo para evitar a obrigatoriedade do alumnado de cursar
a materia de Relixión católica para poder cursar outras materias”, (publicada no BOPG
número 446, do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por
escrito á pregunta con número 47517 e publicada no BOPG número 481, de data 29/05/2019; á

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROIba76kzYa9
Verificación:
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que nos remitimos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROIba76kzYa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:58:06

173001

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269659
Data
28/08/2019 10:57

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 47692, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona María
de la Concepción Burgo López, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do proceso de
adxudicación de cafeterías escolares para o curso 2018-2019”, (publicada no BOPG número 446, do
21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 por escrito
á pregunta con número 47691 e publicada no BOPG número 481, de data 29/05/2019; á que nos
remitimos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROFiubTPWlx7
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bbafa38-a2a2-32a5-0579-dff1d215d4d1
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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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROFiubTPWlx7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:57:43

173003

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269645
Data
28/08/2019 10:57

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 47693, 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 actuacións levadas a cabo polo Goberno galego desde o
inicio do curso 2017-2018 para a posta en marcha dunha plataforma informática para a
elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria
e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade autónoma”, (publicada no BOPG
número 446, do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 47695 e debatida na Comisión 4ª de data 07/06/2019, á que nos remitimos porque
serviu para expor as dificultades tecnolóxicas ás que se ten que facer fronte e o estado no que se atopa
o proxecto.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROkwCgkbswD9
Verificación:
CVE-PREPAR: 94f62c73-e631-33e6-9dd9-93673f86b8b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pode visualizarse o debate coa consulta do seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-06-07?
part=dd153e5c-5d31-4f45-a924-d0d84429117c&start=232
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:57:35

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROkwCgkbswD9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:57:35

173005

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269603
Data
28/08/2019 10:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47707 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia en
relación cos resultados obtidos por Galicia nas diferentes variables
identificadas para a elaboración do ´Mapa do Talento en España 2019´”,

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROE1b5QGJJq5
Verificación:
CVE-PREPAR: 906a2db9-f3f8-8716-afc9-63354c8362b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, con motivo do debate da pregunta 47702 que
tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e
Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=1271
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROE1b5QGJJq5
Verificación:
CVE-PREPAR: 906a2db9-f3f8-8716-afc9-63354c8362b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROE1b5QGJJq5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:57:26

173008

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269579
Data
28/08/2019 10:57

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47708 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “a posible relación existente entre os
resultados obtidos por Galicia nas diferentes variables identificadas para a
elaboración do ´Mapa do Talento en España 2019´ e as políticas económicas

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO2DHZgWxrL8
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ecb83b9-c656-39d0-8ad4-b9931b0596c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

implementadas polo Goberno galego”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de
marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, con motivo do debate da pregunta 47702 que
tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e
Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
páxina 1 de 2
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=1271
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO2DHZgWxrL8
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ecb83b9-c656-39d0-8ad4-b9931b0596c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO2DHZgWxrL8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:57:18

173011

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269575
Data
28/08/2019 10:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47771 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e
dona María 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” (publicada no BOPG número 446 do 21 de
marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 47772, publicada no BOPG número 480, de
data 23.05.2019, e á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROKOWdaehAq8
Verificación:
CVE-PREPAR: 1750b906-ad76-d290-6af0-7ac1e68cccd9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROKOWdaehAq8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:56:54

173013

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269573
Data
28/08/2019 10:56

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47870, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “as declaracións do presidente dun
partido político referidas á proposta de blindaxe fiscal do aforro para favorecer,
mediante a baixa de impostos, o emprendemento e a creación de riqueza por parte da
sociedade”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Facenda, que ten o
seguinte contido:
“O pasado 12 de abril na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos a Directora da
Axencia Tributaria de Galicia, dou reposta a iniciativa con Nº de rexistro 47872 do Grupo
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQofO8n8xQ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 26591f39-28a3-b740-03f4-5b199e00d402
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Parlamentario dos Socialistas de Galicia na que explicou a posición da Xunta de Galicia e da
Axencia Tributaria de Galicia no eido fiscal, dentro da acción de Goberno.
A pregunta que fai o grupo parlamentario socialista é respecto a unhas declaracións realizadas
nun acto organizado en período de pre campaña electoral, non se trata de declaracións dun
cargo público con responsabilidade de xestión no eido tributario galego ou na nosa
administración pública, senón que son declaracións que se enmarcan nos procesos electorais
previstos para o 28 de abril e o 26 de maio.
A Directora aclarou que non entra no ámbito do control ao Goberno entrar a valorar as
declaracións que realice un representante político.
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En todo caso, e como a iniciativa na súa introdución tamén se refire a política fiscal a
responsable tributaria da Xunta de Galicia expuxo o que vén facendo a Axencia Tributaria de
Galicia no eido fiscal e tributario, así como a súa folla de ruta e os resultados acadados”.
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQofO8n8xQ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 26591f39-28a3-b740-03f4-5b199e00d402
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQofO8n8xQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:56:47

173016

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269571
Data
28/08/2019 10:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47881 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Juan Manuel Díaz
Villoslada e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a posible
autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil
de Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos
concelleiros dun partido político de Bergondo”, (publicada no BOPG número 450
do 27 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“O albergue xuvenil de Gandarío recibe durante todo o ano múltiples solicitudes de
entidades, tanto públicas como privadas, para a realización de actividades na

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROgqJwuprD89
Verificación:
CVE-PREPAR: 3fd5f852-c9f1-9971-bf54-84a1baea8c75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

instalación, que levan aparellado o correspondente prezo privado, segundo o tipo de
actividade, de acordo coa Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos
privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e a
expedición de carnés dirixidos á mocidade xestionados pola Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado.
O 16 de xaneiro de 2019 recíbese, na conta de correo electrónico do albergue,
solicitude da presidenta do Partido Popular de Bergondo para a realización dunha
convivencia, xunto co xustificante do abono do prezo privado establecido para a
realización de actividade recreativa-cultural (convivencia) para o día 23 de marzo.
Por parte da instalación se comproba que o prezo aboado é o que corresponde
segundo a citada Orde de prezos en función do número de asistentes previstos e
unha vez comprobado que é o correcto, e que non interfire con ningunha outra
páxina 1 de 2
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ocupación no albergue, a dirección da instalación autoriza a ocupación para ese día,
facilitando unicamente o uso dos espazos solicitados para a realización da
convivencia.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROgqJwuprD89
Verificación:
CVE-PREPAR: 3fd5f852-c9f1-9971-bf54-84a1baea8c75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROgqJwuprD89
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:56:39

173019

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269566
Data
28/08/2019 10:56

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 47918, formulada polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Tellado Filgueira e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego
respecto do impacto que está a ter en Galicia, en termos de crecemento e creación de
emprego, a actuación do Goberno central nos últimos nove meses, nomeadamente,
no ámbito da industria”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 47919
que tivo lugar na sesión do 3 de abril 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-enerxiacomercio-turismo-2019-04-03?part=350f1f18-a7ac-414e-9184-383cb51f5a27&start=4835

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROOzd3AVSkw1
Verificación:
CVE-PREPAR: e360eed9-c957-ca48-0ae6-1342fcae2f63
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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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROOzd3AVSkw1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:56:16

173021

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269562
Data
28/08/2019 10:55

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48014 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto da rehabilitación de inmobles no concello de Ribadavia, a través do
programa Rexurbe, de recuperación de cascos históricos de vilas e cidades”,
(publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Tal e como indicou o pasado 13 de marzo no Pleno a conselleira de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, o Instituto Galego de Vivenda e Solo incluíu o conxunto histórico de
Ribadavia na oferta pública de adquisición de inmobles, no marco do programa Rexurbe
2019. De feito, esta oferta, dotada con 1,5 millóns de euros, xa foi publicada no Diario Oficial
de Galicia o pasado 8 de abril.
Polo tanto, o anuncio de inclusión de Ribadavia neste programa fíxose no Parlamento de
Galicia. Ao tratarse dunha actuación directa do IGVS non é necesaria a intervención dos
concellos nos que se realiza a oferta pública de adquisición. Se o concello quere colaborar,
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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pode facelo poñendo a disposición do IGVS inmobles da súa propiedade para que poidan
ser destinados a vivendas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 48062, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luís Villares Naveira e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as razóns de que Galicia teña os prezos do leite máis baixos do
Estado”, (publicada no BOPG número 455, do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
Esta iniciativa xa foi respondida polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias, na pasada Comisión 7ª celebrada o19 de xuño do 2019, ao contestar á iniciativa
48061.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-
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gandaria-montes-2019-06-19?part=550be925-0c39-49c3-9c95-7a8129351533&start=7524
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48215 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Manuel Lago Peñas e dona
Julia Torregrosa Sañudo, sobre “as razóns dos resultados referidos a Galicia
reflectidos no informe da fundación COTEC denominado ´Mapa do Talento´”,
(publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da directora da Axencia Galega de
Innovación, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48214 que tivo lugar na sesión do 12 de abril de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-
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orzamentos-2019-04-12?part=e555397f-3396-4883-8443-fdfe4e46edc6&start=6644
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48216 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “as razóns da falta de innovación das
empresas en Galicia”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
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xaneiro-xullo 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:
“Dende a Xunta de Galicia levamos apostando nas últimas lexislaturas de xeito
decidido e inequívoco polas políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
e económico de Galicia. Só fai falta ver a evolución dos orzamentos da Axencia
Galega de Innovación para constatalo: nos últimos 2 anos, estes incrementáronse
en máis dun 50%; dos 63,1 millóns de euros de 2017 aos 96,5 millóns de euros de
2019.
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Ademais, estamos apostando pola I+D+i en liña co marco europeo e introducindo en
moitos casos instrumentos innovadores para responder mellor ás demandas dos
axentes do Sistema Galego de I+D+I, ao que nos debemos.
No Mapa do Talento en España 2019, elaborado pola Fundación COTEC e o
Instituto Valenciano de Investigacións Económicas mídense un amplo conxunto de
aspectos que van moito máis aló da innovación, como son o sistema educativo, a
contorna regulamentaria, os elementos relacionados co estilo de vida e co medio
ambiente, cuestións salariais, migratorias, etc. O mesmo conta cun total de 52
indicadores e só 3 miden ítems relacionados coa innovación empresarial:
investimento

en

I+D;

solicitudes

de

propiedade

intelectual

e

actividade

emprendedora de novos produtos, que son valorados con datos de 2016 e 2017.
Así o Mapa do Talento en España 2019 reflicte que Galicia presenta un
comportamento moi por enriba da media estatal no indicador de educación forma
(Galicia 152 sobre a base 100 de España ). Un aspecto esencial, dado que se trata
da base de calquera sociedade para soster un modelo baseado no coñecemento;
para emprender, investigar e innovar. Non é algo, polo tanto, que se deba pasar por
alto e Galicia ocupa o terceiro lugar.
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Recolle tamén o informe de COTEC que Galicia tamén destaca pola súa capacidade
para reter talento, relacionada cunhas condicións atractivas tanto para traballar
como para vivir, outro aspecto moi importante. Galicia presenta maiores
oportunidades para o liderado feminino, indicador onde ocupamos a segunda
posición entre todas as CC.AA. E Galicia destaca en empregabilidade, é dicir, pola
facilidade de encontrar traballadores cualificados e pola correspondencia na súa
ocupación; neste indicador volvemos a ocupar a terceira posición. Polo que en
conxunto, Galicia se sitúa no grupo doutras comunidades autónomas como Aragón,
Comunidade Valenciana, A Rioxa, Cantabria e Castela e León.
As políticas de innovación da Xunta de Galicia están por tanto a contribuír a mellorar
a capacidade de Galicia para atraer e reter talento, e para maximizar o impacto
deste sobre o desenvolvemento económico e produtivo da nosa comunidade.
páxina 2 de 4
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A Xunta vén realizando un esforzo coordinado e intensivo para reforzar eses factores
que xa nos favorecen, pero, sobre todo, para fortalecer aqueles nos que precisamos
avanzar.
Desde a política pública de innovación, o xiro cara á especialización intelixente, coa
elaboración en 2013 da RIS3 de Galicia, supuxo un punto de inflexión, con efectos
positivos sobre o conxunto do crecemento socioeconómico de Galicia.
O establecemento de prioridades temáticas onde Galicia ten máis capacidades e
máis oportunidades, acompañouse da definición de novos instrumentos de apoio á
innovación para multiplicar o impacto dos nosos apoios en termos de innovación
empresarial, emprego de calidade e de competitividade. De feito, a RIS3 galega
propúxose mobilizar máis de 1.600 millóns de euros ata 2020 e xa superamos a
barreira dos 1.260 millóns de euros. E entre 2014 e 2018 computamos en Galicia
3.683 axudas aos axentes do Sistema Galego de I+D+i ao seu abeiro; 833 millóns
de euros en axudas.
Por sorte, a Administración no está sola neste camiño. Isto foi posible en boa medida
porque conseguimos o compromiso do sector privado, avanzando xuntos cara unha
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economía do coñecemento, e isto xa se está a notar nos indicadores de I+D+I.
Tomando como referencia os últimos datos publicados do INE de 2017, o
investimento en I+D creceu en Galicia un 13,3%, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (6%), como na UE (3,8%).
Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento en I+D en
2017, é dicir, un ano despois dos datos utilizados no informe de COTEC.
O investimento en I+D das empresas se incrementou en Galicia máis dun 20%, máis
do dobre que en España (8,3%) e catro veces máis que no conxunto da UE (5,1%).
Ademais, o gasto empresarial en I+D sitúase por enriba do 50% do total galego, o
que nos devolve aos mellores niveis de antes da crise, e o persoal dedicado á I+D
aumentou máis do 22% nas nosas empresas, moi por enriba do 6% de España.
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Todo isto amosa o decidido compromiso do Goberno da Xunta de Galicia por
construír un novo modelo económico no que as persoas e a innovación sexan os
principais baluartes.”
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 Pleno número: 48217 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “as razóns do desaxuste ente a I+D e a
innovación nas empresas en Galicia”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de
abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
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período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Dende a Xunta de Galicia levamos apostando nas últimas lexislaturas de xeito
decidido e inequívoco polas políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
e económico de Galicia. Só fai falta ver a evolución dos orzamentos da Axencia
Galega de Innovación para constatalo: nos últimos 2 anos, estes incrementáronse
en máis dun 50%; dos 63,1 millóns de euros de 2017 aos 96,5 millóns de euros de
2019.
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Ademais, estamos apostando pola I+D+i en liña co marco europeo e introducindo en
moitos casos instrumentos innovadores para responder mellor ás demandas dos
axentes do Sistema Galego de I+D+I, ao que nos debemos.
No Mapa do Talento en España 2019, elaborado pola Fundación COTEC e o
Instituto Valenciano de Investigacións Económicas mídense un amplo conxunto de
aspectos que van moito máis aló da innovación, como son o sistema educativo, a
contorna regulamentaria, os elementos relacionados co estilo de vida e co medio
ambiente, cuestións salariais, migratorias, etc. O mesmo conta cun total de 52
indicadores e só 3 miden ítems relacionados coa innovación empresarial:
investimento

en

I+D;

solicitudes

de

propiedade

intelectual

e

actividade

emprendedora de novos produtos, que son valorados con datos de 2016 e 2017.
Así o Mapa do Talento en España 2019 reflicte que Galicia presenta un
comportamento moi por enriba da media estatal no indicador de educación forma
(Galicia 152 sobre a base 100 de España ). Un aspecto esencial, dado que se trata
da base de calquera sociedade para soster un modelo baseado no coñecemento;
para emprender, investigar e innovar. Non é algo, polo tanto, que se deba pasar por
alto e Galicia ocupa o terceiro lugar.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROHmCwBUfkK9
Verificación:
CVE-PREPAR: e6a2c887-4b74-6d25-90f5-d88e01a53338
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recolle tamén o informe de COTEC que Galicia tamén destaca pola súa capacidade
para reter talento, relacionada cunhas condicións atractivas tanto para traballar
como para vivir, outro aspecto moi importante. Galicia presenta maiores
oportunidades para o liderado feminino, indicador onde ocupamos a segunda
posición entre todas as CC.AA. E Galicia destaca en empregabilidade, é dicir, pola
facilidade de encontrar traballadores cualificados e pola correspondencia na súa
ocupación; neste indicador volvemos a ocupar a terceira posición. Polo que en
conxunto, Galicia se sitúa no grupo doutras comunidades autónomas como Aragón,
Comunidade Valenciana, A Rioxa, Cantabria e Castela e León.
As políticas de innovación da Xunta de Galicia están por tanto a contribuír a mellorar
a capacidade de Galicia para atraer e reter talento, e para maximizar o impacto
deste sobre o desenvolvemento económico e produtivo da nosa comunidade.
páxina 2 de 4
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A Xunta vén realizando un esforzo coordinado e intensivo para reforzar eses factores
que xa nos favorecen, pero, sobre todo, para fortalecer aqueles nos que precisamos
avanzar.
Desde a política pública de innovación, o xiro cara á especialización intelixente, coa
elaboración en 2013 da RIS3 de Galicia, supuxo un punto de inflexión, con efectos
positivos sobre o conxunto do crecemento socioeconómico de Galicia.
O establecemento de prioridades temáticas onde Galicia ten máis capacidades e
máis oportunidades, acompañouse da definición de novos instrumentos de apoio á
innovación para multiplicar o impacto dos nosos apoios en termos de innovación
empresarial, emprego de calidade e de competitividade. De feito, a RIS3 galega
propúxose mobilizar máis de 1.600 millóns de euros ata 2020 e xa superamos a
barreira dos 1.260 millóns de euros. E entre 2014 e 2018 computamos en Galicia
3.683 axudas aos axentes do Sistema Galego de I+D+i ao seu abeiro; 833 millóns
de euros en axudas.
Por sorte, a Administración no está sola neste camiño. Isto foi posible en boa medida
porque conseguimos o compromiso do sector privado, avanzando xuntos cara unha
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economía do coñecemento, e isto xa se está a notar nos indicadores de I+D+I.
Tomando como referencia os últimos datos publicados do INE de 2017, o
investimento en I+D creceu en Galicia un 13,3%, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (6%), como na UE (3,8%).
Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento en I+D en
2017, é dicir, un ano despois dos datos utilizados no informe de COTEC.
O investimento en I+D das empresas se incrementou en Galicia máis dun 20%, máis
do dobre que en España (8,3%) e catro veces máis que no conxunto da UE (5,1%).
Ademais, o gasto empresarial en I+D sitúase por enriba do 50% do total galego, o
que nos devolve aos mellores niveis de antes da crise, e o persoal dedicado á I+D
aumentou máis do 22% nas nosas empresas, moi por enriba do 6% de España.
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Todo isto amosa o decidido compromiso do Goberno da Xunta de Galicia por
construír un novo modelo económico no que as persoas e a innovación sexan os
principais baluartes.”
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 Pleno número: 48218 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “os plans desenvolvidos pola Xunta de
Galicia para impulsar a innovación nas empresas galegas”, (publicada no BOPG
número 455 do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
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finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Dende a Xunta de Galicia levamos apostando nas últimas lexislaturas de xeito
decidido e inequívoco polas políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
e económico de Galicia. Só fai falta ver a evolución dos orzamentos da Axencia
Galega de Innovación para constatalo: nos últimos 2 anos, estes incrementáronse
en máis dun 50%; dos 63,1 millóns de euros de 2017 aos 96,5 millóns de euros de
2019.
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Ademais, estamos apostando pola I+D+i en liña co marco europeo e introducindo en
moitos casos instrumentos innovadores para responder mellor ás demandas dos
axentes do Sistema Galego de I+D+I, ao que nos debemos.
No Mapa do Talento en España 2019, elaborado pola Fundación COTEC e o
Instituto Valenciano de Investigacións Económicas mídense un amplo conxunto de
aspectos que van moito máis aló da innovación, como son o sistema educativo, a
contorna regulamentaria, os elementos relacionados co estilo de vida e co medio
ambiente, cuestións salariais, migratorias, etc. O mesmo conta cun total de 52
indicadores e só 3 miden ítems relacionados coa innovación empresarial:
investimento

en

I+D;

solicitudes

de

propiedade

intelectual

e

actividade

emprendedora de novos produtos, que son valorados con datos de 2016 e 2017.
Así o Mapa do Talento en España 2019 reflicte que Galicia presenta un
comportamento moi por enriba da media estatal no indicador de educación forma
(Galicia 152 sobre a base 100 de España ). Un aspecto esencial, dado que se trata
da base de calquera sociedade para soster un modelo baseado no coñecemento;
para emprender, investigar e innovar. Non é algo, polo tanto, que se deba pasar por
alto e Galicia ocupa o terceiro lugar.
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Recolle tamén o informe de COTEC que Galicia tamén destaca pola súa capacidade
para reter talento, relacionada cunhas condicións atractivas tanto para traballar
como para vivir, outro aspecto moi importante. Galicia presenta maiores
oportunidades para o liderado feminino, indicador onde ocupamos a segunda
posición entre todas as CC.AA. E Galicia destaca en empregabilidade, é dicir, pola
facilidade de encontrar traballadores cualificados e pola correspondencia na súa
ocupación; neste indicador volvemos a ocupar a terceira posición. Polo que en
conxunto, Galicia se sitúa no grupo doutras comunidades autónomas como Aragón,
Comunidade Valenciana, A Rioxa, Cantabria e Castela e León.
As políticas de innovación da Xunta de Galicia están por tanto a contribuír a mellorar
a capacidade de Galicia para atraer e reter talento, e para maximizar o impacto
deste sobre o desenvolvemento económico e produtivo da nosa comunidade.
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A Xunta vén realizando un esforzo coordinado e intensivo para reforzar eses factores
que xa nos favorecen, pero, sobre todo, para fortalecer aqueles nos que precisamos
avanzar.
Desde a política pública de innovación, o xiro cara á especialización intelixente, coa
elaboración en 2013 da RIS3 de Galicia, supuxo un punto de inflexión, con efectos
positivos sobre o conxunto do crecemento socioeconómico de Galicia.
O establecemento de prioridades temáticas onde Galicia ten máis capacidades e
máis oportunidades, acompañouse da definición de novos instrumentos de apoio á
innovación para multiplicar o impacto dos nosos apoios en termos de innovación
empresarial, emprego de calidade e de competitividade. De feito, a RIS3 galega
propúxose mobilizar máis de 1.600 millóns de euros ata 2020 e xa superamos a
barreira dos 1.260 millóns de euros. E entre 2014 e 2018 computamos en Galicia
3.683 axudas aos axentes do Sistema Galego de I+D+i ao seu abeiro; 833 millóns
de euros en axudas.
Por sorte, a Administración no está sola neste camiño. Isto foi posible en boa medida
porque conseguimos o compromiso do sector privado, avanzando xuntos cara unha
economía do coñecemento, e isto xa se está a notar nos indicadores de I+D+I.
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Tomando como referencia os últimos datos publicados do INE de 2017, o
investimento en I+D creceu en Galicia un 13,3%, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (6%), como na UE (3,8%).
Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento en I+D en
2017, é dicir, un ano despois dos datos utilizados no informe de COTEC.
O investimento en I+D das empresas se incrementou en Galicia máis dun 20%, máis
do dobre que en España (8,3%) e catro veces máis que no conxunto da UE (5,1%).
Ademais, o gasto empresarial en I+D sitúase por enriba do 50% do total galego, o
que nos devolve aos mellores niveis de antes da crise, e o persoal dedicado á I+D
aumentou máis do 22% nas nosas empresas, moi por enriba do 6% de España.
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Todo isto amosa o decidido compromiso do Goberno da Xunta de Galicia por
construír un novo modelo económico no que as persoas e a innovación sexan os
principais baluartes.”
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 Pleno número: 48220 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “o significado que ten para a Xunta de
Galicia un sistema rexional de innovación”, (publicada no BOPG número 455 do
3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
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período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Dende a Xunta de Galicia levamos apostando nas últimas lexislaturas de xeito
decidido e inequívoco polas políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
e económico de Galicia. Só fai falta ver a evolución dos orzamentos da Axencia
Galega de Innovación para constatalo: nos últimos 2 anos, estes incrementáronse
en máis dun 50%; dos 63,1 millóns de euros de 2017 aos 96,5 millóns de euros de
2019.
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Ademais, estamos apostando pola I+D+i en liña co marco europeo e introducindo en
moitos casos instrumentos innovadores para responder mellor ás demandas dos
axentes do Sistema Galego de I+D+I, ao que nos debemos.
No Mapa do Talento en España 2019, elaborado pola Fundación COTEC e o
Instituto Valenciano de Investigacións Económicas mídense un amplo conxunto de
aspectos que van moito máis aló da innovación, como son o sistema educativo, a
contorna regulamentaria, os elementos relacionados co estilo de vida e co medio
ambiente, cuestións salariais, migratorias, etc. O mesmo conta cun total de 52
indicadores e só 3 miden ítems relacionados coa innovación empresarial:
investimento

en

I+D;

solicitudes

de

propiedade

intelectual

e

actividade

emprendedora de novos produtos, que son valorados con datos de 2016 e 2017.
Así o Mapa do Talento en España 2019 reflicte que Galicia presenta un
comportamento moi por enriba da media estatal no indicador de educación forma
(Galicia 152 sobre a base 100 de España ). Un aspecto esencial, dado que se trata
da base de calquera sociedade para soster un modelo baseado no coñecemento;
para emprender, investigar e innovar. Non é algo, polo tanto, que se deba pasar por
alto e Galicia ocupa o terceiro lugar.
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Recolle tamén o informe de COTEC que Galicia tamén destaca pola súa capacidade
para reter talento, relacionada cunhas condicións atractivas tanto para traballar
como para vivir, outro aspecto moi importante. Galicia presenta maiores
oportunidades para o liderado feminino, indicador onde ocupamos a segunda
posición entre todas as CC.AA. E Galicia destaca en empregabilidade, é dicir, pola
facilidade de encontrar traballadores cualificados e pola correspondencia na súa
ocupación; neste indicador volvemos a ocupar a terceira posición. Polo que en
conxunto, Galicia se sitúa no grupo doutras comunidades autónomas como Aragón,
Comunidade Valenciana, A Rioxa, Cantabria e Castela e León.
As políticas de innovación da Xunta de Galicia están por tanto a contribuír a mellorar
a capacidade de Galicia para atraer e reter talento, e para maximizar o impacto
deste sobre o desenvolvemento económico e produtivo da nosa comunidade.
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A Xunta vén realizando un esforzo coordinado e intensivo para reforzar eses factores
que xa nos favorecen, pero, sobre todo, para fortalecer aqueles nos que precisamos
avanzar.
Desde a política pública de innovación, o xiro cara á especialización intelixente, coa
elaboración en 2013 da RIS3 de Galicia, supuxo un punto de inflexión, con efectos
positivos sobre o conxunto do crecemento socioeconómico de Galicia.
O establecemento de prioridades temáticas onde Galicia ten máis capacidades e
máis oportunidades, acompañouse da definición de novos instrumentos de apoio á
innovación para multiplicar o impacto dos nosos apoios en termos de innovación
empresarial, emprego de calidade e de competitividade. De feito, a RIS3 galega
propúxose mobilizar máis de 1.600 millóns de euros ata 2020 e xa superamos a
barreira dos 1.260 millóns de euros. E entre 2014 e 2018 computamos en Galicia
3.683 axudas aos axentes do Sistema Galego de I+D+i ao seu abeiro; 833 millóns
de euros en axudas.
Por sorte, a Administración no está sola neste camiño. Isto foi posible en boa medida
porque conseguimos o compromiso do sector privado, avanzando xuntos cara unha
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economía do coñecemento, e isto xa se está a notar nos indicadores de I+D+I.
Tomando como referencia os últimos datos publicados do INE de 2017, o
investimento en I+D creceu en Galicia un 13,3%, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (6%), como na UE (3,8%).
Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento en I+D en
2017, é dicir, un ano despois dos datos utilizados no informe de COTEC.
O investimento en I+D das empresas se incrementou en Galicia máis dun 20%, máis
do dobre que en España (8,3%) e catro veces máis que no conxunto da UE (5,1%).
Ademais, o gasto empresarial en I+D sitúase por enriba do 50% do total galego, o
que nos devolve aos mellores niveis de antes da crise, e o persoal dedicado á I+D
aumentou máis do 22% nas nosas empresas, moi por enriba do 6% de España.
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Todo isto amosa o decidido compromiso do Goberno da Xunta de Galicia por
construír un novo modelo económico no que as persoas e a innovación sexan os
principais baluartes.”
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 Pleno número: 48221 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
posibilidade de Galicia de seguir avanzando na área da I+D+i cos recursos
dedicados na actualidade para ese fin”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de
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abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Dende a Xunta de Galicia levamos apostando nas últimas lexislaturas de xeito
decidido e inequívoco polas políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
e económico de Galicia. Só fai falta ver a evolución dos orzamentos da Axencia
Galega de Innovación para constatalo: nos últimos 2 anos, estes incrementáronse
en máis dun 50%; dos 63,1 millóns de euros de 2017 aos 96,5 millóns de euros de
2019.
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Ademais, estamos apostando pola I+D+i en liña co marco europeo e introducindo en
moitos casos instrumentos innovadores para responder mellor ás demandas dos
axentes do Sistema Galego de I+D+I, ao que nos debemos.
No Mapa do Talento en España 2019, elaborado pola Fundación COTEC e o
Instituto Valenciano de Investigacións Económicas mídense un amplo conxunto de
aspectos que van moito máis aló da innovación, como son o sistema educativo, a
contorna regulamentaria, os elementos relacionados co estilo de vida e co medio
ambiente, cuestións salariais, migratorias, etc. O mesmo conta cun total de 52
indicadores e só 3 miden ítems relacionados coa innovación empresarial:
investimento

en

I+D;

solicitudes

de

propiedade

intelectual

e

actividade

emprendedora de novos produtos, que son valorados con datos de 2016 e 2017.
Así o Mapa do Talento en España 2019 reflicte que Galicia presenta un
comportamento moi por enriba da media estatal no indicador de educación forma
(Galicia 152 sobre a base 100 de España ). Un aspecto esencial, dado que se trata
da base de calquera sociedade para soster un modelo baseado no coñecemento;
para emprender, investigar e innovar. Non é algo, polo tanto, que se deba pasar por
alto e Galicia ocupa o terceiro lugar.
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Recolle tamén o informe de COTEC que Galicia tamén destaca pola súa capacidade
para reter talento, relacionada cunhas condicións atractivas tanto para traballar
como para vivir, outro aspecto moi importante. Galicia presenta maiores
oportunidades para o liderado feminino, indicador onde ocupamos a segunda
posición entre todas as CC.AA. E Galicia destaca en empregabilidade, é dicir, pola
facilidade de encontrar traballadores cualificados e pola correspondencia na súa
ocupación; neste indicador volvemos a ocupar a terceira posición. Polo que en
conxunto, Galicia se sitúa no grupo doutras comunidades autónomas como Aragón,
Comunidade Valenciana, A Rioxa, Cantabria e Castela e León.
As políticas de innovación da Xunta de Galicia están por tanto a contribuír a mellorar
a capacidade de Galicia para atraer e reter talento, e para maximizar o impacto
deste sobre o desenvolvemento económico e produtivo da nosa comunidade.
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A Xunta vén realizando un esforzo coordinado e intensivo para reforzar eses factores
que xa nos favorecen, pero, sobre todo, para fortalecer aqueles nos que precisamos
avanzar.
Desde a política pública de innovación, o xiro cara á especialización intelixente, coa
elaboración en 2013 da RIS3 de Galicia, supuxo un punto de inflexión, con efectos
positivos sobre o conxunto do crecemento socioeconómico de Galicia.
O establecemento de prioridades temáticas onde Galicia ten máis capacidades e
máis oportunidades, acompañouse da definición de novos instrumentos de apoio á
innovación para multiplicar o impacto dos nosos apoios en termos de innovación
empresarial, emprego de calidade e de competitividade. De feito, a RIS3 galega
propúxose mobilizar máis de 1.600 millóns de euros ata 2020 e xa superamos a
barreira dos 1.260 millóns de euros. E entre 2014 e 2018 computamos en Galicia
3.683 axudas aos axentes do Sistema Galego de I+D+i ao seu abeiro; 833 millóns
de euros en axudas.
Por sorte, a Administración no está sola neste camiño. Isto foi posible en boa medida
porque conseguimos o compromiso do sector privado, avanzando xuntos cara unha
economía do coñecemento, e isto xa se está a notar nos indicadores de I+D+I.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROXjnnbt8Tm9
Verificación:
CVE-PREPAR: 16859ba0-bc10-7b40-6019-8ef9cf4df1b0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tomando como referencia os últimos datos publicados do INE de 2017, o
investimento en I+D creceu en Galicia un 13,3%, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (6%), como na UE (3,8%).
Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento en I+D en
2017, é dicir, un ano despois dos datos utilizados no informe de COTEC.
O investimento en I+D das empresas se incrementou en Galicia máis dun 20%, máis
do dobre que en España (8,3%) e catro veces máis que no conxunto da UE (5,1%).
Ademais, o gasto empresarial en I+D sitúase por enriba do 50% do total galego, o
que nos devolve aos mellores niveis de antes da crise, e o persoal dedicado á I+D
aumentou máis do 22% nas nosas empresas, moi por enriba do 6% de España.
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Todo isto amosa o decidido compromiso do Goberno da Xunta de Galicia por
construír un novo modelo económico no que as persoas e a innovación sexan os
principais baluartes.”
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 Pleno número: 48242 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín
Losada Álvarez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os efectos que
están a ter os recortes nas políticas de I+D+i, na xestión e promoción do
talento”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención da directora da Axencia Galega de
Innovación, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48241 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-
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orzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=1271
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48256 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “o resultado da implantación da tarifa plana
de autónomos en Galicia”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
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sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48255 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

páxina 1 de 2

173055

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:53:31

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=4083
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROYMjSoyAdn1
Verificación:
CVE-PREPAR: 44974cd9-4c25-5e35-d366-e752831731a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROYMjSoyAdn1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269537
Data
28/08/2019 10:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48257 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “o resultado da implantación da tarifa plana
de autónomos en Galicia”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROx6UiTsZ3g3
Verificación:
CVE-PREPAR: a6d1b2b8-4ed0-bf80-b0d5-a4a29fc3de97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48255 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=4083
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROx6UiTsZ3g3
Verificación:
CVE-PREPAR: a6d1b2b8-4ed0-bf80-b0d5-a4a29fc3de97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROx6UiTsZ3g3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173060

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269534
Data
28/08/2019 10:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48258 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “o resultado da política desenvolvida para
mellorar as condicións económicas dos traballadores autónomos”, (publicada
no BOPG número 455 do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROlqFmam08m9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6e2763f5-69b3-1a94-fd85-2048872ba866
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48255 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=4083
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROlqFmam08m9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6e2763f5-69b3-1a94-fd85-2048872ba866
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROlqFmam08m9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269531
Data
28/08/2019 10:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48259 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e
dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “as razóns da perda de traballadores
autónomos que rexistra Galicia”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROY3vGp2egH9
Verificación:
CVE-PREPAR: 42f3c2c0-64e4-05b8-7ef6-dc55f10d2256
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e
Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do
debate da pregunta 48255 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=4083
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROY3vGp2egH9
Verificación:
CVE-PREPAR: 42f3c2c0-64e4-05b8-7ef6-dc55f10d2256
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROY3vGp2egH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173066

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269527
Data
28/08/2019 10:52

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48289 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noela Blanco
Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración polo
Goberno galego da posibilidade de poñer en marcha medidas para abordar o
fenómeno social da soidade non desexada”, (publicada no BOPG número 455 do
3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte
contido:
“Á Xunta de Galicia preocúpalle moito que haxa persoas maiores que viven soas sen
desexalo. E por iso dende a Consellería de Política Social e a Consellería de
Sanidade, traballamos para minimizar os efectos deste fenómeno. A loita contra a
soidade vai aparellada ao que chamamos envellecemento activo.
O traballo das administracións debe centrarse en darlles ás persoas maiores

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO688OISFMQ1
Verificación:
CVE-PREPAR: bd05e7a0-c873-4814-7f02-ce1d43142409
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

alternativas para o seu tempo libre desde o ocio ata a acción voluntaria.
Así, neste ano 2019 arranca o Voluntariado Sénior, un programa pioneiro para
fomentar que as persoas maiores de 55 anos se incorporen ao voluntariado nos
campos que lles interesen:
-A promoción do Camiño de Santiago e o Xacobeo 2021.
-A recuperación da cultura, arte e tradicións populares galegas.
-A posta en valor dos seus coñecementos e experiencia.
Paralelamente, tamén continuamos con programas que xa teñen unha ampla
traxectoria e que esperan con moito interese moitas persoas maiores:
-Benestar en balnearios e talasos, que pon máis de 1.000 prazas ao longo de toda
Galicia á súa disposición.
páxina 1 de 3
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-Xuntos polo Nadal, que congrega cada ano a 260 persoas nas residencias de
tempo libre de Panxón e O Carballiño nesas datas tan especiais.
Ademais, as persoas maiores que viven soas e necesitan apoio tamén contan con
programas que atenden ás súas necesidades específicas:
-Así, no ano 2018, puxemos en marcha o Acompaño, un programa de voluntariado
dirixido a solventar a necesidade de compañía e atención das persoas autónomas,
maiores de 65 anos, que voluntariamente deciden vivir soas nos seus fogares.
-Para garantir que as persoas maiores conten cada día con comida sa e equilibrada
na súa mesa, existe o programa Xantar na casa, un programa moi exitoso e que
reforzamos ao longo destes dez anos.
-Existen servicios de atención a domicilio das persoas maiores como o Servizo de
Axuda no Fogar, un programa no que somos unha referencia en toda España.
-Por outra parte, a Xunta de Galicia pon a tecnoloxía ao servizo das persoas maiores
que viven soas co programa de Teleasistencia, que xestiona a Cruz Vermella e que
permite que máis de 5.700 persoas maiores conten con apoio profesional 24 horas
cando se sintan inseguros, sós ou teñan calquera accidente.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO688OISFMQ1
Verificación:
CVE-PREPAR: bd05e7a0-c873-4814-7f02-ce1d43142409
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-O programa Convive, de acollemento familiar de persoas maiores, facilita a
integración de persoas maiores e persoas cun grao de discapacidade igual ou
superior ao 65% no seo dunha familia alternativa para que atenda as necesidades
derivadas da súa idade ou dependencia.
No ano 2018 atendéronse a un total de 98 persoas maiores e 11 persoas con
discapacidade.
A valoración do Goberno galego deste programa é positiva, pois se trata dunha
alternativa máis que complementa os servizos de atención aos maiores que ten a
Xunta de Galicia.
Tamén podemos sinalar, as Casas do Maior, un servizo pioneiro que impulsa a Xunta
de Galicia para ofrecer un recurso de atención ás persoas que superan os 60 anos
páxina 2 de 3
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de idade e que residen en municipios do rural. Estas Casas están destinadas a
persoas maiores de 60 anos en situación de dependencia moderada ou severa, é
dicir, graos I e II. En cada unha delas recibirá atención gratuíta un mínimo de dúas
persoas e a un máximo de cinco.
Un dos principais obxectivos que procura a Xunta con este innovador programa é
que as persoas maiores poidan permanecer na súa contorna e evitar así o
distanciamento do lugar ou parroquia na que vive e teñen o seu círculo familiar e de
amizades.
O Goberno galego é plenamente consciente de que non só hai que buscar o
benestar físico das persoas maiores, senón que hai que cubrir as súas necesidades
psíquicas, de calidade emocional, de relacións persoais. Polo todo isto, durante a X
lexislatura vaise elaborar un informe en colaboración coa Fegamp, que incluirá un
censo de persoas maiores que viven soas en Galicia, que permita dimensionar o
impacto do fenómeno da soidade non desexada na nosa comunidade.
Tendo en conta os resultados deste informe, e en colaboración coa Fegamp, o
Goberno de España, e a participación do terceiro sector, elaborarase unha
Estratexia de prevención e atención á soidade non desexada en Galicia, que aborde

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO688OISFMQ1
Verificación:
CVE-PREPAR: bd05e7a0-c873-4814-7f02-ce1d43142409
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de forma integral este fenómeno.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO688OISFMQ1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173070

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269517
Data
28/08/2019 10:52

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 48323, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a elaboración pola
Consellería do Medio Rural do plan estratéxico de subvencións reflectido na Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia”, (publicada no BOPG número 458, do 9 de abril de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
Esta iniciativa xa foi respondida pola Secretaria Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, na
pasada Comisión 7ª celebrada o 19 de xuño do 2019, ao contestar á iniciativa 48322.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROwk8tI6AOz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5bd9c4f5-f341-19e2-5be5-5316d0a2c1f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gandaria-montes-2019-06-19?part=550be925-0c39-49c3-9c95-7a8129351533&start=10495
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROwk8tI6AOz9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173072

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269514
Data
28/08/2019 10:52

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48357 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do asentamento cada 45 quilómetros de cada unha das plantas de recollida
dos bioresiduos anunciadas”, (publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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:
“A Xunta de Galicia está comprometida a alcanzar os máis altos niveis de reciclaxe esixidos
por Europa. En todo caso, cómpre lembrar que as entidades municipais ostentan a
competencia sobre recollida e tratamento dos residuos de orixe doméstica e tamén son as
que deciden que sistema de xestión é o máis axeitado para o seu territorio.
O Goberno galego ten intención de ir facendo realidade e apoiar a posta en marcha das
plantas de compostaxe previstas no PXRUG. Non obstante, é preciso sinalar que esta
previsión non implica que a Xunta de Galicia asuma a responsabilidade do financiamento e
posta en marcha destas instalacións.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROtdVMVYgSp5
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c9f1ff4-43b3-b897-5aa9-ea7c7ae85896
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pola súa banda, a Xunta xa puxo en marcha a maior das plantas de compostaxe previstas
no PXRUG, cunha capacidade de tratamento de 15.000 toneladas por 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
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROtdVMVYgSp5
Verificación:
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173074

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269507
Data
28/08/2019 10:52

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 48532, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez, dona
María de la Concepción Burgo López e don José Manuel Pérez Seco, 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”, (publicada no BOPG número 458, do 8 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por
escrito á pregunta con número 48533 e publicada no BOPG número 480, de data 23/05/2019; á que

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO9rgCV9bEE5
Verificación:
CVE-PREPAR: e4cfb4e0-9a66-be09-e3a5-c76957083c11
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nos remitimos”.
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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173076

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269506
Data
28/08/2019 10:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48582 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a retirada dunha exposición poética da
biblioteca escolar do centro de ensino Punta Candieira, de Cedeira” (publicada no
BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 48580, publicada no BOPG número 480, de
data 23.05.2019, e á que nos remitimos.”

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROauGrO4sHM9
Verificación:
CVE-PREPAR: 774d2257-a5d5-5b08-a0f1-c9e9a316ae76
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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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROauGrO4sHM9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173078

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269503
Data
28/08/2019 10:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 48672, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas polo Goberno galego para frear
a praga da avespa "velutina" e avanzar na súa investigación”, (publicada no BOPG número
458, do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWYtpyD7vw9
Verificación:
CVE-PREPAR: dd80dd92-d792-afa3-6292-b56ed974a3e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
Páxina 1 de 2
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWYtpyD7vw9
Verificación:
CVE-PREPAR: dd80dd92-d792-afa3-6292-b56ed974a3e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do
comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWYtpyD7vw9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269501
Data
28/08/2019 10:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 48691, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as liñas de investigación levadas a cabo e que se están
a desenvolver en relación co tártago de patas amarelas”, (publicada no BOPG número 458, do
9 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte
contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQBi3lbCG09
Verificación:
CVE-PREPAR: eaee9e50-3328-3587-04b0-8567b8609fb6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
Páxina 1 de 2
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQBi3lbCG09
Verificación:
CVE-PREPAR: eaee9e50-3328-3587-04b0-8567b8609fb6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do
comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROQBi3lbCG09
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269498
Data
28/08/2019 10:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48733 formulada polo Grupo
Parlamentario de 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 458 do 9 de abril de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 48731, publicada no BOPG número 480, de
data 23.05.2019, e á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROPwJxroCIJ0
Verificación:
CVE-PREPAR: 87f54d19-3436-ce96-3357-09b94c3cfee2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROPwJxroCIJ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173086

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269495
Data
28/08/2019 10:50

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49005 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que vai levar a cabo
a Xunta de Galicia para o recoñecemento e posta en valor da función das
profesionais da Educación Social” (publicada no BOPG número 463 do 17 de
abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte
contido:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO84IfPyXMZ8
Verificación:
CVE-PREPAR: 28eea441-bcc0-33a2-4fa9-c47373c02dd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Cómpre indicar que o pasado día 28 de maio do 2019, a Conselleira de Política
Social reuniuse con representantes do CEESG e atendeu ás inquedanzas do
colectivo.
Por outra banda, o 19 de xullo de 2018 a Consellería de Política Social solicitou ao o
Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) do Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte e á Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional e
Universidades, que informaran se o exercicio da profesión de educador/a social
estaría encadrada dentro do catálogo de profesións que esixen estar en posesión
dunha titulación específica que as habilite para o exercicio da dita profesión.
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O 20 de xullo de 2018, o RUCT contesta enviando o catálogo de profesións que
necesitan dun título universitario específico que habilite aos traballadores para
exercelas. No dito catálogo non aparece a titulación de educador/a social.
Unha vez recibida a contestación por parte do RUCT, e constatado que a profesión
de educador/a non é unha profesión regulada, isto é, non se encadra en ningunha
das profesións reguladas en España para oficios especializados, consultamos de
novo esta cuestión á asesoría xurídica da Consellería de Política Social.
A asesoría indicou que en relación coas competencias profesionais para o exercicio
das distintas actividades, tanto o Tribunal de Xustiza da Unión Europa, como
Tribunal Supremo e o Tribunal de Recursos Contractuais manteñen a mesma liña
xurisprudencial:

non

debe

establecerse

unha

exclusividade

e

monopolio

competencial en favor dunha titulación específica senón que debe prevalecer o
principio de ´liberdade con idoneidade´ que ampare un nivel de coñecementos
técnicos que se correspondan coa clase e categoría das actividades que se deben
desenvolver.
Por outro lado, nos pregos de prescripcións técnicas recóllese que as funcións de
educador social requirirán estar en posesión dunha titulación universitaria media,

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO84IfPyXMZ8
Verificación:
CVE-PREPAR: 28eea441-bcc0-33a2-4fa9-c47373c02dd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

superior ou de grao en materias propias ou relacionadas coa intervención educativa
ou social.
Cómpre ter en conta que o convenio sectorial de aplicación en todas aquelas
empresas, entidades, centros, programas e servizos que se derivan da aplicación da
Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de
modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil, como é o caso
que aquí nos ocupa, é o III Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e
protección de menores, publicado no BOE núm. 283, do 23 de novembro de 2018.
No anexo 1 do dito convenio figura o posto de traballado denominado educador/a
social, que require para o seu desempeño estar en posesión da titulación de grao en
educación social ou habilitación. E na disposición final primeira do dito convenio
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declárase a extinguir o posto de traballo de educador que pasa a denominarse
educador social.
Tendo en conta o anterior, nos procesos de contratación da Consellería de Política
Social, inclúese na letra “L” do cadro de características Condicións Especiais de
Execución do Contrato, o artigo 202 da LCSP -”cumprimento dos convenios
colectivos sectoriais e territoriais aplicables”- que as novas contratacións que leve a
cabo a entidade adxudicataria deberán adecuarse ao establecido no dito convenio, é
dicir, as novas contratacións deberán ser para persoal que teña este requisito de
titulación específica, permitindo a subcontratación de persoal que non cumpra este
requisito consonte á disposición transitoria quinta do citado convenio, que indica:
Aqueles traballadores que estando contratados coa denominación Educador e
teñan a titulación de grao ou habilitación como Educadores Sociais serán
reconvertidos ao devandito posto de traballo.
Aqueles traballadores que posuísen a categoría profesional de Educador ou
viñesen desempeñando as funcións principais asignadas á devandita categoría
terán garantidos os seus postos de traballo nas súas entidades, mantendo as
mesmas condicións, funcións e retribucións consignadas para o posto de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO84IfPyXMZ8
Verificación:
CVE-PREPAR: 28eea441-bcc0-33a2-4fa9-c47373c02dd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Educador Social, tanto actual como futuro. Así mesmo, poderán ser obxecto de
subrogación nos termos previstos no presente Convenio Colectivo.
A relación laboral destes traballadores/ as non poderá extinguirse con motivo
deste cambio de categoría, salvo imperativo legal ou esixencia da administración
pública a través dos pregos de condicións de xestión ou outra normativa
vinculada ao contrato, concerto, subvención ou calquera outra fórmula legal de
contratación de centros, programas ou recursos do sector de menores.
As organizacións asinantes deste Convenio Marco Estatal comprométense ao
mantemento dos devanditos postos de traballos, que se irán substituíndo
progresivamente pola categoría de Educador Social por amortización de postos
de traballo cando concorran causas obxectivas.
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Deste xeito cúmprese coa reivindicación do Colexio de educadores sociais, xa que
as novas contratacións serán para persoal titulado en educación social, pero
garantindo o mantemento do posto de traballo das persoas que o viñan
desenvolvendo con anterioridade.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO84IfPyXMZ8
Verificación:
CVE-PREPAR: 28eea441-bcc0-33a2-4fa9-c47373c02dd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 4 de 4

173090

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO84IfPyXMZ8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269485
Data
28/08/2019 10:50

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49074 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea,a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao
Pérez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun
protocolo para o diagnóstico e atención da dislexia similar ao existente para o
trastorno por déficit de atención e hiperactividade na infancia e adolescencia nos
ámbitos educativo e sanitario” (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 definición, elaboración e posta en marcha dun protocolo educativo, entendido como un
amplo documento que senta as bases para que os centros aborden unha cuestión concreta
de xeito eficaz e decidido, supón un proceso que require de tempo e de traballo conxunto de
especialistas, colectivos implicados e de técnicos vinculados á Administración educativa.
A Consellería aposta pola a atención á diversidade e a escola inclusiva e, entre as medidas
previstas, está a promoción e a preparación de protocolos de atención educativa ao
alumnado, entre eles, está proxectado afrontar o correspondente á dislexia e a outras

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROjdZKVzkHB5
Verificación:
CVE-PREPAR: cf2bf681-0ca1-4033-5058-ab1e9b3e3a21
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dificultades específicas da aprendizaxe.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROjdZKVzkHB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173093

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269478
Data
28/08/2019 10:50

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49087 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao
Pérez, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o 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), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 cuestión xa foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 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 plantexadas sobre a nova Lei de
Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas e sobre a protección do patrimonio
cultural.
O enlace ao vídeo da citada sesión do Pleno é:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROrJ7PC1YjB4
Verificación:
CVE-PREPAR: db2cd7f5-73c2-8752-b226-f4d675ae63d3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROrJ7PC1YjB4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269475
Data
28/08/2019 10:50

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49094, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a elaboración do Plan
estratéxico de subvencións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e dos organismos
dependentes dela, segundo establece a Lei 9/2007”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 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 en resposta á pregunta escrita número 49096, de
similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROglDCbAXw74
Verificación:
CVE-PREPAR: 0ca20951-5898-a6a1-ddd6-de23f5f5c2a3
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROglDCbAXw74
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269474
Data
28/08/2019 10:49

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49131 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia para evitar a perda de postos de traballo da
empresa Iberdrola na comarca de Valdeorras”, (publicada no BOPG número 466

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWMtJsICW62
Verificación:
CVE-PREPAR: 4fc657a1-aad3-9561-fe49-de12edb3b170
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do 24 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 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 iniciativa 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:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2019-05-16?part=cd4c38a7-8572-457f-9c1c4b58839b4a84&start=3920
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWMtJsICW62
Verificación:
CVE-PREPAR: 4fc657a1-aad3-9561-fe49-de12edb3b170
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROWMtJsICW62
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173100

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269468
Data
28/08/2019 10:49

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49161 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo
Goberno galego para reducir os tempos de espera para a valoración do grao
de discapacidade” (publicada no BOPG número 466 do 24 de abril de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos ás respostas facilitadas pola Conselleira de Política Social ás
preguntas orais en pleno cos número de rexistro 49160 e 49137 sobre o mesmo
tema, e que foron substanciadas na sesión do Pleno do Parlamento de Galicia
celebrada o 8 de maio de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO1QxW5Yi7u3
Verificación:
CVE-PREPAR: feb8e727-8612-9209-1f06-8a6a8c440243
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=8038
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO1QxW5Yi7u3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173102

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269690
Data
28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47261 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto da realización de xestións
diante do Concello de Abadín co fin de garantir a accesibilidade dunha vivenda
da parroquia de Abeledo situada no barrio do Couto”, (publicada no BOPG
número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A mellora da calidade de vida de toda a poboación e, especialmente, das persoas
con mobilidade reducida é un dos obxectivos fundamentais da Xunta de Galicia.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO7wYyLeNyr9
Verificación:
CVE-PREPAR: be075a17-00b1-3340-0ad9-6146a4037906
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Neste senso, o compromiso da Xunta pasa por remover os obstáculos que impiden
ou dificulten que as persoas con algún tipo de discapacidade poidan gozar dunha
vida autónoma e independente. Por iso é preciso a supresión de barreiras na
edificación, nos espazos urbanos, no transporte e na comunicación.
En marzo de 2015 entrou en vigor a Lei 10/2014, do 3 de decembro de
accesibilidade. Aínda que Galicia xa contaba cunha norma específica na materia, a
Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia, posteriormente desenvolvida polo Decreto
35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento
e execución da lei e o Código de accesibilidade, normas que estableceron as bases
para a supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e
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na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a mellora da calidade de
vida e a autonomía das persoas con discapacidade e mobilidade reducida.
Un feito obxectivo é que, tanto a lei de accesibilidade anterior do ano 1997 como a
actual, foron aprobadas baixo gobernos do Partido Popular, sen dúbida exemplo
claro dun compromiso para acadar unha sociedade inclusiva, sen atrancos que
impidan a participación de todas as persoas.
Este Goberno é consciente de que é necesario seguir traballando para que a
accesibilidade universal sexa un principio básico na práctica cotiá, de xeito que
todas as persoas poidan acceder en condicións de seguridade e comodidade e da
forma máis autónoma e natural posible, a calquera contorno, servizo, produto..., é
dicir, que o conxunto da poboación, con independencia das súas capacidades, teña
acceso aos mesmos.
Ademáis, non se pode obviar a grande relevancia que a accesibilidade ten na vida
das persoas con discapacidade, de xeito que o Goberno galego renovou o
compromiso da Xunta de Galicia para avanzar na consecución da igualdade real
das persoas con discapacidade e a súa plena inclusión social, coa aprobación da
Estratexia Galega Sobre Discapacidade 2015-2020, e que comprende 6 liñas

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO7wYyLeNyr9
Verificación:
CVE-PREPAR: be075a17-00b1-3340-0ad9-6146a4037906
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estratéxicas de actuación.
Unha delas é a Liña de Accesibilidade que ten como obxectivo estratéxico asegurar
a accesibilidade universal que faga posible a participación das persoas con
discapacidade nos distintos ámbitos en igualdade de condicións que o resto da
poboación; concretamente esta liña comprende actuacións a realizar no horizonte
temporal desta Estratexia, a cal foi deseñada e elaborada polas propias entidades
representativas das persoas con discapacidade que participaron no grupo de traballo
que se creou con esta finalidade.
Este compromiso materializouse nos últimos anos a través do impulso e da posta en
marcha de actuacións dirixidas a garantir os dereitos e a mellorar a calidade de vida
das persoas con discapacidade e das súas familias: adaptando as infraestruturas,
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instalacións e equipamentos para dar estrito cumprimento aos criterios de igualdade,
autonomía e inserción social.
Nese compromiso que ten o Goberno galego cómpre que todas as administracións
públicas, no ámbito das súas competencias, traballen a reo para que accesibilidade
universal e o deseño para toda a cidadanía sexa unha realidade. Este Goberno
continuará realizando os seus esforzos nese senso.
No que respecta ao problema de accesibilidade no Concello de Abadín, a Xunta de
Galicia, a través da Comisión Técnica de Accesibilidade da Consellería de Política
Social, remitiu sendos requerimentos para que o Concello, titular da vía pública e por
tanto competente para executar a obra, proceda canto antes á subsanación dos
efectos negativos das obras realizadas que imposibilitan a unha persoa con
discapacidade o acceso a súa vivenda no lugar de Coto na parroquia de Abeledo.
Dita Comisión Técnica reúnese en función da entrada de peticións, celebrándose a
última reunión en xuño do 2019.”
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

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO7wYyLeNyr9
Verificación:
CVE-PREPAR: be075a17-00b1-3340-0ad9-6146a4037906
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO7wYyLeNyr9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269667
Data
28/08/2019 10:58

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47502 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 respecto da implantación dun servizo de escolas infantís para
os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de
Compostela, así como a realización dunha planificación ao respecto nos
centros de traballo propios máis importantes”, (publicada no BOPG número 446

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROha4f8sJi00
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bc27d19-a5c4-1a38-fa51-58a0706ab2b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“Nos últimos dez anos, o Goberno galego púxose á cabeza de Galicia no que
respecta á mellora da conciliación. Fixémolo tanto para dar exemplo ao resto de
axentes sociais como para reforzar a rede de benestar da que hoxe gozamos todas
as galegas e galegos.
Os resultados desta aposta histórica pola creación de recursos de conciliación están
á vista de todos:
páxina 1 de 3
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-Desde 2009 duplicouse o número de prazas públicas de escolas infantís á
disposición das familias galegas, e hoxe en día son xa máis de 25.000. Neste
momento temos unha ratio de cobertura do 44%, once puntos por riba do
recomendado pola UE.
-Desde 2009 creáronse recursos pioneiros como as 61 casas niño que achegan a
posibilidade de conciliar ás zonas rurais, cando antes estaba practicamente
restrinxida ás cidades.
-Desde 2009 púxose en marcha o Bono Concilia que axuda a máis de 4.400 familias
que non puideron acceder a unha praza pública de escola infantil a pagar unha
praza no centro que escollan.
-Desde 2009 lanzouse unha experiencia piloto como o Bono Coidado, unha axuda
para as familias que necesitan unha persoa coidadora en circunstancias puntuais, e
que desde este ano se pode pedir tamén para pagar unha ludoteca. Xa se levan
repartidos 500 bonos coidado.
-E desde 2009 —concretamente, a partir de 2016— os parques empresariais
galegos dispoñen de axudas para poñer en marcha unha escola infantil nunha das

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROha4f8sJi00
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bc27d19-a5c4-1a38-fa51-58a0706ab2b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

súas parcelas.
No que respecta ás escolas infantís en edificios administrativos da Xunta de Galicia,
na actualidade existen escolas infantís nos centros de traballo de:
-Vigo, que abriu en 2006.
-Pontevedra, que abriu en 2010.
-Ademáis en Santiago o persoal da administración autonómica conta coa
escola de Vite (dende o ano 1996).
Asemade, dende o curso 2017/2018 reservánse prazas para os fillos e fillas do
persoal da Administración autonómica en escolas infantís nas sete grandes cidades,
e nos últimos anos non chegan a cubrirse a totalidade das prazas reservadas.
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Engadir, por último, que a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar
implantando servizos de conciliación nos edificios administrativos da súa
titularidade.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROha4f8sJi00
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bc27d19-a5c4-1a38-fa51-58a0706ab2b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROha4f8sJi00
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173110

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269512
Data
28/08/2019 10:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 48358 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á
posibilidade de cumprimento dos obxectivos establecidos pola Unión Europea en
materia de reciclaxe de residuos municipais e implantación polos concellos dunha
recollida selectiva do lixo orgánico, os mecanismos previstos para o seu alcance e a
data estimada para aposta en funcionamento das once plantas de compostaxe e
envases lixeiros previstas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia”,
(publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROeQCChvIzq5
Verificación:
CVE-PREPAR: b28b32f1-0f01-7dd9-d564-1a25c8f5a197
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está comprometida a alcanzar os máis altos niveis de reciclaxe esixidos
por Europa. En todo caso, cómpre lembrar que as entidades municipais ostentan a
competencia sobre recollida e tratamento dos residuos de orixe doméstica e tamén son as
que deciden que sistema de xestión é o máis axeitado para o seu territorio.
O Goberno galego ten intención de ir facendo realidade e apoiar a posta en marcha das
plantas de compostaxe previstas no PXRUG. Non obstante, é preciso sinalar que esta
previsión non implica que a Xunta de Galicia asuma a responsabilidade do financiamento e
posta en marcha destas instalacións.
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Pola súa banda, a Xunta xa puxo en marcha a maior das plantas de compostaxe previstas
no PXRUG, cunha capacidade de tratamento de 15.000 toneladas por 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

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROeQCChvIzq5
Verificación:
CVE-PREPAR: b28b32f1-0f01-7dd9-d564-1a25c8f5a197
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49186 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto
da suficiencia das medidas en materia de medio ambiente inseridas no programa
electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019, así como a necesidade
de modificar a gobernanza da auga para converter o dereito ao seu acceso nun
dereito humano”, (publicada no BOPG número 465 do 23 de abril de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á
pregunta escrita número 49187, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROrw8E5PJXp7
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c07f816-ed58-33c4-d121-1335c371f263
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 496, do 2 de xullo de 2019.”
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
2019/1269464
Data
28/08/2019 10:49

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49210 formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé
Luis Rivas Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as supostas
irregularidades que se están a cometer no concello das Somozas en materia
ambiental e a realización por parte do Goberno galego de inspeccións
periódicas nas empresas xestoras de residuos e nos produtos que saen delas,

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROFtkxSGpDE9
Verificación:
CVE-PREPAR: a75aecc7-4aa9-5120-b229-abf0ca68aab3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

así como as actuacións levadas a cabo por Augas de Galicia en relación coas
denuncias realizadas ao respecto nos últimos catro anos”, (publicada no BOPG
número 465 do 23 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade á pregunta escrita número 49209, de similar contido e
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formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia número 496, do 2 de xullo de 2019.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROFtkxSGpDE9
Verificación:
CVE-PREPAR: a75aecc7-4aa9-5120-b229-abf0ca68aab3
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
2019/1269456
Data
28/08/2019 10:48

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49379 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do baixo nivel de execución
que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias 541D (Control ambiental e
xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da
sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os
programas e servizos afectados”, (publicada no BOPG número 470 do 30 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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:
“O Goberno galego considera ineludible afrontar o cambio climático e así o amosa coa
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, que constitúe a resposta de Galicia
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROt3rvXEX6c9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d0b5ad3-8f08-bad3-eab1-bdfb16b16762
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ante o problema global do cambio climático.
A mellora ambiental, económica e social que leva aparellada esta estratexia servirá para
acadar de xeito anticipado o obxectivo definido no Acordo de París e ademais avanzar na
implantación dun modelo de desenvolvemento sustentable seguindo co establecido na
Axenda 2030.
Para a súa implantación exponse un primeiro horizonte temporal 2019-2023 instrumentado a
través do Primeiro Plan Operativo para o Desenvolvemento e Implantación da Estratexia
que inclúe un total de 170 medidas especificas e un orzamento que supera os 754 millóns
de euros.
No relativo á execución, cómpre subliñar que non se ven afectados programas e servizos,
xa que as partidas estanse executando con total normalidade. As actuacións previstas,

páxina 1 de 2

173119

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:48:24

financiadas en parte con cargo a fondos da Unión Europea, leváronse a cabo, procedendo
ao seu pagamento en 2018 e 2019.”
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROt3rvXEX6c9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d0b5ad3-8f08-bad3-eab1-bdfb16b16762
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
2019/1269717
Data
28/08/2019 11:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46709, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en relación co actual
volume e recente evolución dos depósitos e créditos en Galicia, a posible incidencia nela da
reestruturación bancaria e a perda de entidades bancarias propias, así como as medidas
que vai impulsar para que o aforro galego se traduza en crédito”, (publicada no BOPG
número 442, do 7 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 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 Facenda, que ten o seguinte contido:
“A economía galega presenta uns menores niveis de endebedamento financeiro que a media
española. Isto é así porque nos anos de crecemento desmedido do crédito, os fogares e as
empresas na Comunidade galega tiveron unha posición máis prudente e endebedáronse menos
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROosYZwqbRS7
Verificación:
CVE-PREPAR: 10d6a2a6-2471-d746-8cb1-49c697cc5c65
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que no resto de España.
As estatísticas do Banco de España reflicten que o stock de crédito se reduciu desde o ano 2009
en España, en Galicia e en tódalas comunidades autónomas.
A principal causa que explica esta redución deriva do excesivo endebedamento acadado na época
de expansión crediticia. Pero tamén houbo maiores restricións crediticias por parte das entidades
bancarias e unha posición mais conservadora dos demandantes.
A Xunta de Galicia puxo en marcha en xuño do ano 2014 o Programa 1000, xestionado polo
IGAPE, para afianzar o marco da recuperación económica e conformado por un paquete integral
de medidas que inclúen a bonificación de gastos financeiros, as axudas en forma de garantía
(avais e reavais), prestamos, capital risco e axudas para apoiar os investimentos ou accións de
internalización. No 2018 activou unha nova edición de este programa co que a Xunta busca dar
resposta coordinada ás necesidades financeiras reais dos autónomos, dos emprendedores e das
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pequenas e medianas empresas galegas e mantén como obxectivo fundamental o de facilitar o
acceso ao crédito e procurar que ningún proxecto empresarial viable quede sen 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,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROosYZwqbRS7
Verificación:
CVE-PREPAR: 10d6a2a6-2471-d746-8cb1-49c697cc5c65
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
2019/1269476
Data
28/08/2019 10:50

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49092, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
e outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a elaboración
do Plan estratéxico de subvencións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e dos
organismos dependentes dela, segundo establece a Lei 9/2007, así como os criterios
seguidos por Augas de Galicia para o asinamento de convenios de colaboración cos
determinados concellos no ano 2018”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 en resposta á pregunta escrita número
49096, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO0k4tXu9pG6
Verificación:
CVE-PREPAR: 505b8467-4c75-7508-e725-6fefac97f383
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de
2019”.
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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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:50:18

173126

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269724
Data
28/08/2019 11:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46698, 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 razóns da Xunta de Galicia para non atender
as demandas da comunidade educativa do CEIP Pai Feixóo de Allariz referidas á creación
dunha nova aula de infantil, así como para incumprir a ratio establecida de alumnado por aula
no curso 2018-2019”, (publicada no BOPG número 442, do 7 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por
escrito á pregunta con número 46696 e publicada no BOPG número 459 , de data 10/04/2019; á que

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROVEO6tNeeY9
Verificación:
CVE-PREPAR: 79bfff99-30e2-8637-e365-4f607d0f1b48
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nos remitimos”.
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269709
Data
28/08/2019 11:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47012 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e
dona Luca Chao Pérez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
adaptación dalgún dos inmobles de titularidade pública existentes en situación de
abandono ou desuso no concello para a creación da Casa da Xuventude do
Carballiño”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado xestiona un total de 12
antigas Casa da Xuventude, actualmente denominados Espazos Xoves, que forman parte

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRONfRoP00hz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1d308900-b887-d400-c634-c295156e4083
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dos recursos da Rede galega de información xuvenil.
Cómpre destacar que nestes espazos conxúganse actividades directamente programadas
pola dirección do centro, desde a propia Dirección Xeral, e mesmo desde diferentes
entidades e asociacións xuvenís e culturais das distintas contornas.
Así mesmo, cómpre lembrar que estes Espazos Xoves de xestión autonómica conviven con
outras casas da xuventude de carácter municipal, impulsadas e xestionadas directamente
polos concellos.
A Dirección Xeral de Xuventude, dentro das súas dispoñibilidades orzamentarias e recursos,
ten colaborado puntualmente con algúns destes espazos de titularidade municipal a nivel de
pequeno equipamento e mesmo de programación de actividades.
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Por suposto, esta liña de colaboración, e sempre que as posibilidades o permitan, pode ser
explorada en futuras ocasións.
É importante destacar que sería unha colaboración puntual, e non de asunción da xestión
dunha nova Casa da Xuventude, posto que a rede autonómica actual está limitada por eses
12 Espazos Xoves”.
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: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRONfRoP00hz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1d308900-b887-d400-c634-c295156e4083
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2019/1269677
Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47459 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea,a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona Ánxeles
Cuña Bóveda, sobre “as razóns do Goberno galego para defender unha regulación das
materias específicas e de libre configuración de bacharelato que obriga aos alumnos
a cursar a materia de Relixión, así como as actuacións previstas pola Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional ao respecto” (publicada no BOPG
número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 47458, publicada no BOPG número 456 do
4.04.2019, e á que nos remitimos.”

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROVPFB7sRzH5
Verificación:
CVE-PREPAR: 18a66647-9ad2-fd79-0808-74cc41259506
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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173133

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269665
Data
28/08/2019 10:58

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 47515, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona María
de la Concepción Burgo López, sobre “a valoración da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional en relación coa existencia de circunstancias nas que o alumnado debe
cursar unha materia de carácter confesional en determinados supostos organizativos, así como
as súas intencións respecto da modificación do marco normativo para evitalo”, (publicada no
BOPG número 446, do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito
á pregunta con número 47517 e publicada no BOPG número 481, de data 29/05/2019; á que nos
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROz03EfJJSl8
Verificación:
CVE-PREPAR: bbd2ba56-e584-d943-1613-6a833c78f9c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

remitimos”.
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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173135

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269660
Data
28/08/2019 10:57

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 47690, 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 razóns do retraso do inicio do expediente de contratación
do servizo de 28 cafeterías escolares para o curso 2018-2019, así como da demora que presenta a
adxudicación da súa totalidade”, (publicada no BOPG número 446, do 21 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito
á pregunta con número 47691 e publicada no BOPG número 481, de data 29/05/2019; á que nos
remitimos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROhdhT0zv5n2
Verificación:
CVE-PREPAR: 30f0e905-30c0-d6f1-ccf5-d98b29206f39
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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173137

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269577
Data
28/08/2019 10:57

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 47770, 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 446, do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito
á pregunta con número 47772 e publicada no BOPG número 480, de data 23/05/2019; á que nos

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROjkQBTp9ea4
Verificación:
CVE-PREPAR: 5c6f2d14-bb61-4d72-f517-686d8045a001
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

remitimos”.
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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173139

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269509
Data
28/08/2019 10:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 48531 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas 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 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 48533, publicada no BOPG número 480, de
data 23.05.2019, e á que nos remitimos.”

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO3zd2pexxG9
Verificación:
CVE-PREPAR: 53d95e85-9812-4787-9563-23e82e2fc705
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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173141

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269500
Data
28/08/2019 10:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 48732 formulada polo
Grupo Parlamentario de 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 458 do 9 de abril de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 por escrito á pregunta con número 48731, publicada no BOPG número 480, de
data 23.05.2019, e á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROe8c6eRalI8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d3701e5-0169-e581-3a00-983d9ab266d4
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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173143

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269491
Data
28/08/2019 10:50

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49073 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea,a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona Luca
Chao Pérez, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa
detección e atención á dislexia no ámbito educativo” (publicada no BOPG número 463
do 17 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 definición, elaboración e posta en marcha dun protocolo educativo, entendido como un
amplo documento que senta as bases para que os centros aborden unha cuestión concreta
de xeito eficaz e decidido, supón un proceso que require de tempo e de traballo conxunto de
especialistas, colectivos implicados e de técnicos vinculados á Administración educativa.
A Consellería aposta pola a atención á diversidade e a escola inclusiva e, entre as medidas
previstas, está a promoción e a preparación de protocolos de atención educativa ao
alumnado, entre eles, está proxectado afrontar o correspondente á dislexia e a outras
dificultades específicas da aprendizaxe.”

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROZ8sKIunQg5
Verificación:
CVE-PREPAR: eb5b7de2-8624-73a8-4272-c004bbcd6008
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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173145

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269482
Data
28/08/2019 10:50

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49086 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles 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), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 cuestión xa foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 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 plantexadas sobre a nova Lei de
Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas e sobre a protección do patrimonio
cultural.
O enlace ao vídeo da citada sesión do Pleno é:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROVlVIs234G1
Verificación:
CVE-PREPAR: 96d96e69-9a46-13c0-daa0-2faa230b5c18
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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173147

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269712
Data
28/08/2019 11:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46858 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Abel Fermín Losada
Álvarez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a adxudicación do servizo da
Casa do Maior de Arbo e a opinión da Xunta de Galicia respecto do procedemento
seguido para a súa concesión”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada para dar resposta a unha
petición de documentación (artigo 9 do Regulamento da Cámara) con número de rexistro
46861 sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario.
Remitímonos ao alí exposto”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO27oi41W252
Verificación:
CVE-PREPAR: d01fd865-0034-6bf8-3638-fbd21438f5c4
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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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
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Verificación:
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173149

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269695
Data
28/08/2019 11:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47087 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e dona Flora María
Miranda Pena, sobre “a avaliación do Goberno galego respecto do desenvolvemento
actual do proxecto de creación de casas do maior e os datos ao respecto”, (publicada no
BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A iniciativa tivo una resposta positiva por parte da cidadanía. Na primeira convocatoria
presentáronse inicialmente un total de 37 solicitudes que afectaban ás catro provincias galegas.
Tal e como consta na resolución publicada no Diario Oficial de Galicia con data 11/02/2019
finalmente estimáronse 30 solicitudes. As restantes solicitudes foron desestimadas por non
achegar a documentación requirida no prazo de emenda.
Dado que o procedemento non se resolveu ata decembro de 2018, non se investiu cantidade

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROaiZ3XtvYQ6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7144ef32-f727-2db0-1b89-be58f3defe46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

algunha no ano 2018 sendo preciso trasladar os importes orzamentados á anualidade de 2019.
O investimento total foi de 913.093.54 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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CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROaiZ3XtvYQ6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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173151

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269681
Data
28/08/2019 10:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47430 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea,a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as
previsións do Goberno galego referidas á posta en funcionamento, dotación de
prazas, equipamento e modelo de xestión do Centro Galego de Desenvolvemento
Integral, CEGADI, así como a súa valoración en relación coa falta de servizos e prazas
de atención á diversidade funcional na comarca de Santiago de Compostela”
(publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROGdzkFdihG9
Verificación:
CVE-PREPAR: 27fa1a28-9a92-3387-a068-2564dd4d6616
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia e o Imserso subscribiron o 16 de abril de 2007 (BOE núm. 146, do 19 de
xuño de 2007) un Convenio de Colaboración para a construción en Santiago de Compostela
dun equipamento – CEGADI- destinado á atención de persoas con discapacidade física,
dotándoo das solucións construtivas que permitisen o desenvolvemento de novos servizos
para as persoas en situación de dependencia con discapacidade física, así como a súa
mellora, incluíndo programas de rehabilitación e mantemento físico e social (atención
diúrna), programas habitacionais (atención residencial para estudantes), programas de
inserción social e laboral, programas de recursos á comunidade e programas de formación.
Polo tanto, o CEGADI é un centro con dobre xestión pública: autonómica e estatal.
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O CEGADI (Centro de Desenvolvemento Integral), se preconfiguraba como unha solución
residencial-asistencial para mellorar e posibilitar a integración sociolaboral, técnica e cultural
das persoas con discapacidade física, prioritariamente daquelas con dependencia severa ou
que precisasen de axuda de terceira persoa, ou das adaptacións tecnolóxicas de apoio, para
o desenvolvemento normalizado das actividades da vida diaria.
Por outra banda, o 18 de abril do 2018, a Consellería de Política Social asinou co IMSERSO
(entidade integrada no Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) un Protocolo
Xeral de Actuación co obxecto de promover e impulsar propostas destinadas ao
desenvolvemento conxunto de programas innovadores e de boas prácticas no CEGADI, que
permitan o desenvolvemento integral de persoas con discapacidade física, prioritariamente
con dependencia severa.
Mediante este protocolo xeral de actuación, as partes asinantes adquiriron unha serie de
compromisos:
-Por parte do IMSERSO (cláusula cuarta):
a) Impulsar en Galicia un Centro de Referencia Estatal (CREGA), dependente do
Imserso, para persoas con discapacidade física, prioritariamente con dependencia
severa, de ámbito nacional, baixo a súa dependencia orgánica e funcional, nas
instalacións do CEGADI, e con cargo ao presuposto do Imserso.
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b) Impulsar a creación dunha delegación do CEAPAT (Centro de Referencia Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), tamén con cargo ao presuposto do
Imserso.
-Por parte da Consellería de Política Social (a través da Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade):
a) Impulsar actuacións para ser realizadas no CEGADI, para persoas con
discapacidade física, prioritariamente con dependencia severa.
b) Prestar asistencia e colaboración técnica ao Imserso no desenvolvemento de
programas e actuacións.
c) Establecer servizos de formación, mantemento funcional e psicosocial e atención
temperá....entre outros.
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En virtude do exposto, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da
Consellería de Política Social, en uso das súas competencias e de acordo coas obrigacións
e potestades recoñecidas polo Protocolo Xeral de Actuación, formulou en varias ocasións
desde aquel entón, e formalmente mediante carta remitida á Dirección Xeral do IMSERSO o
día 21 de xaneiro deste ano, as seguintes cuestións:
1.- A constitución inmediata da Comisión Mixta de Cooperación e Coordinación prevista na
Cláusula Quinta do Protocolo asinado o 18 de abril de 2018, na que se deberían analizar os
pasos a seguir para confirmar a asunción das obrigacións recoñecidas polo Imserso para
a creación no edificio do CEGADI do Centro de Referencia Estatal en Galicia (CREGA), así
como a delegación en Galicia do Centro de Referencia Estatal de Autonomía Persoal e
Axudas Técnicas (CEAPAT).
2.- A realización dos estudos técnicos e administrativos que o Imserso precise para a
asunción da xestión de parte das instalacións do CEGADI, como paso previo imprescindible
para a constitución do CREGA e da delegación do CEAPAT; así como a negociación dos
acordos que procedan para a xestión compartida daqueles espazos compartidos cuxo uso
non poida ser atribuído en exclusiva a ningún dos servizos que se presten no complexo.
3.- A transferencia ou subvención nominativa á Comunidade Autónoma de Galicia por
importe de 500.000 euros para o financiamento dos gastos de funcionamento inherentes á
posta en marcha do edificio do Centro Galego de Desenvolvemento Integral recoñecida nos
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Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, vixentes no 2019 ao atoparse en situación
de prórroga automática.
Desafortunadamente, e ata a data de hoxe, a Administración Xeral do Estado non cumpriu
cos seus compromisos asinados o día 18 de abril de 2018, co que a Consellería de Política
Social débese manter necesariamente á espera, estando condicionados a que por parte do
IMSERSO se produzan avances no cumprimento das súas obrigas, o cal permitiría
desbloquear a apertura da área residencial do CEGADI.
Pola contra, a Xunta sí cumpre o compromiso adquirido poñendo en marcha a parte que lle
corresponde deste equipamento, que inclúe a área de rehabilitación. É dicir, esta parte do
CEGADI está aberta ao público e funcionando desde decembro de 2017 con actuacións de
diferente índole.
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Por outro lado, a Xunta de Galicia mantivo unha reunión coa Plataforma de Familias con
Diversidade Funcional de Santiago no mes de novembro.”
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: 47501 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 respecto da implantación dun servizo de escolas infantís para
os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de
Compostela, así como a realización dunha planificación ao respecto nos
centros de traballo propios máis importantes” (publicada no BOPG número 446
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do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“Nos últimos dez anos, o Goberno galego púxose á cabeza de Galicia no que
respecta á mellora da conciliación. Fixémolo tanto para dar exemplo ao resto de
axentes sociais como para reforzar a rede de benestar da que hoxe gozamos todas
as galegas e galegos.
Os resultados desta aposta histórica pola creación de recursos de conciliación están
á vista de todos:
páxina 1 de 3
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-Desde 2009 duplicouse o número de prazas públicas de escolas infantís á
disposición das familias galegas, e hoxe en día son xa máis de 25.000. Neste
momento temos unha ratio de cobertura do 44%, once puntos por riba do
recomendado pola UE.
-Desde 2009 creáronse recursos pioneiros como as 61 casas niño que achegan a
posibilidade de conciliar ás zonas rurais, cando antes estaba practicamente
restrinxida ás cidades.
-Desde 2009 púxose en marcha o Bono Concilia que axuda a máis de 4.400 familias
que non puideron acceder a unha praza pública de escola infantil a pagar unha
praza no centro que escollan.
-Desde 2009 lanzouse unha experiencia piloto como o Bono Coidado, unha axuda
para as familias que necesitan unha persoa coidadora en circunstancias puntuais, e
que desde este ano se pode pedir tamén para pagar unha ludoteca. Xa se levan
repartidos 500 bonos coidado.
-E desde 2009 —concretamente, a partir de 2016— os parques empresariais
galegos dispoñen de axudas para poñer en marcha unha escola infantil nunha das
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súas parcelas.
No que respecta ás escolas infantís en edificios administrativos da Xunta de Galicia,
na actualidade existen escolas infantís nos centros de traballo de:
-Vigo, que abriu en 2006.
-Pontevedra, que abriu en 2010.
-Ademáis en Santiago o persoal da administración autonómica conta coa
escola de Vite (dende o ano 1996).
Asemade, dende o curso 2017/2018 reservánse prazas para os fillos e fillas do
persoal da Administración autonómica en escolas infantís nas sete grandes cidades,
e nos últimos anos non chegan a cubrirse a totalidade das prazas reservadas.
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Engadir, por último, que a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar
implantando servizos de conciliación nos edificios administrativos da súa
titularidade.”
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: 47741 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona María de la
Concepción Burgo López e outras deputadas do mesmo grupo, sobre “as
actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co
impacto das obras realizadas polo Concello de Abadín nunha pista, na
accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio do
Couto”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A mellora da calidade de vida de toda a poboación e, especialmente, das persoas
con mobilidade reducida é un dos obxectivos fundamentais da Xunta de Galicia.
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Neste senso, o compromiso da Xunta pasa por remover os obstáculos que impiden
ou dificulten que as persoas con algún tipo de discapacidade poidan gozar dunha
vida autónoma e independente. Por iso é preciso a supresión de barreiras na
edificación, nos espazos urbanos, no transporte e na comunicación.
En marzo de 2015 entrou en vigor a Lei 10/2014, do 3 de decembro de
accesibilidade. Aínda que Galicia xa contaba cunha norma específica na materia, a
Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia, posteriormente desenvolvida polo Decreto
35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento
e execución da lei e o Código de accesibilidade, normas que estableceron as bases
para a supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e
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na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a mellora da calidade de
vida e a autonomía das persoas con discapacidade e mobilidade reducida.
Un feito obxectivo é que, tanto a lei de accesibilidade anterior do ano 1997 como a
actual, foron aprobadas baixo gobernos do Partido Popular, sen dúbida exemplo
claro dun compromiso para acadar unha sociedade inclusiva, sen atrancos que
impidan a participación de todas as persoas.
Este Goberno é consciente de que é necesario seguir traballando para que a
accesibilidade universal sexa un principio básico na práctica cotiá, de xeito que
todas as persoas poidan acceder en condicións de seguridade e comodidade e da
forma máis autónoma e natural posible, a calquera contorno, servizo, produto..., é
dicir, que o conxunto da poboación, con independencia das súas capacidades, teña
acceso aos mesmos.
Ademáis, non se pode obviar a grande relevancia que a accesibilidade ten na vida
das persoas con discapacidade, de xeito que o Goberno galego renovou o
compromiso da Xunta de Galicia para avanzar na consecución da igualdade real
das persoas con discapacidade e a súa plena inclusión social, coa aprobación da
Estratexia Galega Sobre Discapacidade 2015-2020, e que comprende 6 liñas
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estratéxicas de actuación.
Unha delas é a Liña de Accesibilidade que ten como obxectivo estratéxico asegurar
a accesibilidade universal que faga posible a participación das persoas con
discapacidade nos distintos ámbitos en igualdade de condicións que o resto da
poboación; concretamente esta liña comprende actuacións a realizar no horizonte
temporal desta Estratexia, a cal foi deseñada e elaborada polas propias entidades
representativas das persoas con discapacidade que participaron no grupo de traballo
que se creou con esta finalidade.
Este compromiso materializouse nos últimos anos a través do impulso e da posta en
marcha de actuacións dirixidas a garantir os dereitos e a mellorar a calidade de vida
das persoas con discapacidade e das súas familias: adaptando as infraestruturas,
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instalacións e equipamentos para dar estrito cumprimento aos criterios de igualdade,
autonomía e inserción social.
Nese compromiso que ten o Goberno galego cómpre que todas as administracións
públicas, no ámbito das súas competencias, traballen a reo para que accesibilidade
universal e o deseño para toda a cidadanía sexa unha realidade. Este Goberno
continuará realizando os seus esforzos nese senso.
No que respecta ao problema de accesibilidade no Concello de Abadín, a Xunta de
Galicia, a través da Comisión Técnica de Accesibilidade da Consellería de Política
Social, remitiu sendos requerimentos para que o Concello, titular da vía pública e por
tanto competente para executar a obra, proceda canto antes á subsanación dos
efectos negativos das obras realizadas que imposibilitan a unha persoa con
discapacidade o acceso a súa vivenda no lugar de Coto na parroquia de Abeledo.
Dita Comisión Técnica reúnese en función da entrada de peticións, celebrándose a
última reunión en xuño do 2019.”
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
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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: 47882 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Juan Manuel
Díaz Villoslada e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a posible
autorización por parte do Goberno galego do uso privado do albergue xuvenil
de Gandarío para realizar, o día 23 de marzo, un xantar homenaxe aos
concelleiros dun partido político de Bergondo”, (publicada no BOPG número 450
do 27 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“O albergue xuvenil de Gandarío recibe durante todo o ano múltiples solicitudes de
entidades, tanto públicas como privadas, para a realización de actividades na
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CVE-PREPAR: 8f241821-9be6-1a44-1305-dcd7289b47e9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

instalación, que levan aparellado o correspondente prezo privado, segundo o tipo de
actividade, de acordo coa Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos
privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e a
expedición de carnés dirixidos á mocidade xestionados pola Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado.
O 16 de xaneiro de 2019 recíbese, na conta de correo electrónico do albergue,
solicitude da presidenta do Partido Popular de Bergondo para a realización dunha
convivencia, xunto co xustificante do abono do prezo privado establecido para a
realización de actividade recreativa-cultural (convivencia) para o día 23 de marzo.
Por parte da instalación se comproba que o prezo aboado é o que corresponde
segundo a citada Orde de prezos en función do número de asistentes previstos e
unha vez comprobado que é o correcto, e que non interfire con ningunha outra
páxina 1 de 2
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ocupación no albergue, a dirección da instalación autoriza a ocupación para ese día,
facilitando unicamente o uso dos espazos solicitados para a realización da
convivencia.”
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: 48291 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noela
Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración
do Goberno galego respecto do grao de incidencia da soidade non desexada
en Galicia, o número de persoas que se poden ver afectadas e as medidas
concretas que se van poñer en marcha na X lexislatura para previla e
abordala”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de 2019), convertida en
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pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Á Xunta de Galicia preocúpalle moito que haxa persoas maiores que viven soas sen
desexalo. E por iso dende a Consellería de Política Social e a Consellería de
Sanidade, traballamos para minimizar os efectos deste fenómeno. A loita contra a
soidade vai aparellada ao que chamamos envellecemento activo.
O traballo das administracións debe centrarse en darlles ás persoas maiores
alternativas para o seu tempo libre desde o ocio ata a acción voluntaria.
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Así, neste ano 2019 arranca o Voluntariado Sénior, un programa pioneiro para
fomentar que as persoas maiores de 55 anos se incorporen ao voluntariado nos
campos que lles interesen:
-A promoción do Camiño de Santiago e o Xacobeo 2021.
-A recuperación da cultura, arte e tradicións populares galegas.
-A posta en valor dos seus coñecementos e experiencia.
Paralelamente, tamén continuamos con programas que xa teñen unha ampla
traxectoria e que esperan con moito interese moitas persoas maiores:
-Benestar en balnearios e talasos, que pon máis de 1.000 prazas ao longo de toda
Galicia á súa disposición.
-Xuntos polo Nadal, que congrega cada ano a 260 persoas nas residencias de
tempo libre de Panxón e O Carballiño nesas datas tan especiais.
Ademais, as persoas maiores que viven soas e necesitan apoio tamén contan con
programas que atenden ás súas necesidades específicas:
-Así, no ano 2018, puxemos en marcha o Acompaño, un programa de voluntariado
dirixido a solventar a necesidade de compañía e atención das persoas autónomas,
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maiores de 65 anos, que voluntariamente deciden vivir soas nos seus fogares.
-Para garantir que as persoas maiores conten cada día con comida sa e equilibrada
na súa mesa, existe o programa Xantar na casa, un programa moi exitoso e que
reforzamos ao longo destes dez anos.
-Existen servicios de atención a domicilio das persoas maiores como o Servizo de
Axuda no Fogar, un programa no que somos unha referencia en toda España.
-Por outra parte, a Xunta de Galicia pon a tecnoloxía ao servizo das persoas maiores
que viven soas co programa de Teleasistencia, que xestiona a Cruz Vermella e que
permite que máis de 5.700 persoas maiores conten con apoio profesional 24 horas
cando se sintan inseguros, sós ou teñan calquera accidente.
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-O programa Convive, de acollemento familiar de persoas maiores, facilita a
integración de persoas maiores e persoas cun grao de discapacidade igual ou
superior ao 65% no seo dunha familia alternativa para que atenda as necesidades
derivadas da súa idade ou dependencia.
No ano 2018 atendéronse a un total de 98 persoas maiores e 11 persoas con
discapacidade.
A valoración do Goberno galego deste programa é positiva, pois se trata dunha
alternativa máis que complementa os servizos de atención aos maiores que ten a
Xunta de Galicia.
Tamén podemos sinalar, as Casas do Maior, un servizo pioneiro que impulsa a Xunta
de Galicia para ofrecer un recurso de atención ás persoas que superan os 60 anos
de idade e que residen en municipios do rural. Estas Casas están destinadas a
persoas maiores de 60 anos en situación de dependencia moderada ou severa, é
dicir, graos I e II. En cada unha delas recibirá atención gratuíta un mínimo de dúas
persoas e a un máximo de cinco.
Un dos principais obxectivos que procura a Xunta con este innovador programa é
que as persoas maiores poidan permanecer na súa contorna e evitar así o
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROmICOyDZHu7
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

distanciamento do lugar ou parroquia na que vive e teñen o seu círculo familiar e de
amizades.
O Goberno galego é plenamente consciente de que non só hai que buscar o
benestar físico das persoas maiores, senón que hai que cubrir as súas necesidades
psíquicas, de calidade emocional, de relacións persoais. Polo todo isto, durante a X
lexislatura vaise elaborar un informe en colaboración coa Fegamp, que incluirá un
censo de persoas maiores que viven soas en Galicia, que permita dimensionar o
impacto do fenómeno da soidade non desexada na nosa comunidade.
Tendo en conta os resultados deste informe, e en colaboración coa Fegamp, o
Goberno de España, e a participación do terceiro sector, elaborarase unha
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Estratexia de prevención e atención á soidade non desexada en Galicia, que aborde
de forma integral este fenómeno.”
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
2019/1269497
Data
28/08/2019 10:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49004 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Consellería de
Política Social para non levar a cabo a reunión solicitada polo colectivo de
profesionais do Colexio de Educación Social de Galicia, o procedemento
previsto polo Goberno galego para a súa consolidación laboral e as medidas
que vai adoptar para o recoñecemento dos seus dereitos e evitar a
convocatoria de folga anunciada” (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROvcXSHLlwy1
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ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Cómpre indicar que o pasado día 28 de maio do 2019, a Conselleira de Política
Social reuniuse con representantes do CEESG e atendeu ás inquedanzas do
colectivo.
Por outra banda, o 19 de xullo de 2018 a Consellería de Política Social solicitou ao o
Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) do Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte e á Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional e
Universidades, que informaran se o exercicio da profesión de educador/a social
estaría encadrada dentro do catálogo de profesións que esixen estar en posesión
dunha titulación específica que as habilite para o exercicio da dita profesión.
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O 20 de xullo de 2018, o RUCT contesta enviando o catálogo de profesións que
necesitan dun título universitario específico que habilite aos traballadores para
exercelas. No dito catálogo non aparece a titulación de educador/a social.
Unha vez recibida a contestación por parte do RUCT, e constatado que a profesión
de educador/a non é unha profesión regulada, isto é, non se encadra en ningunha
das profesións reguladas en España para oficios especializados, consultamos de
novo esta cuestión á asesoría xurídica da Consellería de Política Social.
A asesoría indicou que en relación coas competencias profesionais para o exercicio
das distintas actividades, tanto o Tribunal de Xustiza da Unión Europa, como
Tribunal Supremo e o Tribunal de Recursos Contractuais manteñen a mesma liña
xurisprudencial:

non

debe

establecerse

unha

exclusividade

e

monopolio

competencial en favor dunha titulación específica senón que debe prevalecer o
principio de ´liberdade con idoneidade´ que ampare un nivel de coñecementos
técnicos que se correspondan coa clase e categoría das actividades que se deben
desenvolver.
Por outro lado, nos pregos de prescripcións técnicas recóllese que as funcións de
educador social requirirán estar en posesión dunha titulación universitaria media,
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superior ou de grao en materias propias ou relacionadas coa intervención educativa
ou social.
Cómpre ter en conta que o convenio sectorial de aplicación en todas aquelas
empresas, entidades, centros, programas e servizos que se derivan da aplicación da
Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de
modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil, como é o caso
que aquí nos ocupa, é o III Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e
protección de menores, publicado no BOE núm. 283, do 23 de novembro de 2018.
No anexo 1 do dito convenio figura o posto de traballado denominado educador/a
social, que require para o seu desempeño estar en posesión da titulación de grao en
educación social ou habilitación. E na disposición final primeira do dito convenio
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declárase a extinguir o posto de traballo de educador que pasa a denominarse
educador social.
Tendo en conta o anterior, nos procesos de contratación da Consellería de Política
Social, inclúese na letra “L” do cadro de características Condicións Especiais de
Execución do Contrato, o artigo 202 da LCSP -”cumprimento dos convenios
colectivos sectoriais e territoriais aplicables”- que as novas contratacións que leve a
cabo a entidade adxudicataria deberán adecuarse ao establecido no dito convenio, é
dicir, as novas contratacións deberán ser para persoal que teña este requisito de
titulación específica, permitindo a subcontratación de persoal que non cumpra este
requisito consonte á disposición transitoria quinta do citado convenio, que indica:
Aqueles traballadores que estando contratados coa denominación Educador e
teñan a titulación de grao ou habilitación como Educadores Sociais serán
reconvertidos ao devandito posto de traballo.
Aqueles traballadores que posuísen a categoría profesional de Educador ou
viñesen desempeñando as funcións principais asignadas á devandita categoría
terán garantidos os seus postos de traballo nas súas entidades, mantendo as
mesmas condicións, funcións e retribucións consignadas para o posto de
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Educador Social, tanto actual como futuro. Así mesmo, poderán ser obxecto de
subrogación nos termos previstos no presente Convenio Colectivo.
A relación laboral destes traballadores/ as non poderá extinguirse con motivo
deste cambio de categoría, salvo imperativo legal ou esixencia da administración
pública a través dos pregos de condicións de xestión ou outra normativa
vinculada ao contrato, concerto, subvención ou calquera outra fórmula legal de
contratación de centros, programas ou recursos do sector de menores.
As organizacións asinantes deste Convenio Marco Estatal comprométense ao
mantemento dos devanditos postos de traballos, que se irán substituíndo
progresivamente pola categoría de Educador Social por amortización de postos
de traballo cando concorran causas obxectivas.

páxina 3 de 4

173175

Deste xeito cúmprese coa reivindicación do Colexio de educadores sociais, xa que
as novas contratacións serán para persoal titulado en educación social, pero
garantindo o mantemento do posto de traballo das persoas que o viñan
desenvolvendo con anterioridade.”
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
2019/1269470
Data
28/08/2019 10:49

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49136 formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Xosé
Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión e as
medidas previstas polo Goberno galego respecto da demora que presenta a
valoración da discapacidade na provincia de Pontevedra” (publicada no BOPG
número 465 do 23 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos ás respostas facilitadas pola Conselleira de Política Social ás
preguntas orais en pleno cos número de rexistro 49160 e 49137 sobre o mesmo
tema, e que foron substanciadas na sesión do Pleno do Parlamento de Galicia
celebrada o 8 de maio de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=8038
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

173178

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:49:52

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROzGM0wSh479
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:49:52

173179
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2019/1269469
Data
28/08/2019 10:49

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49159 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración e as medidas que
vai adoptar o Goberno galego en relación coas listas de agarda existentes na
provincia de Pontevedra para a valoración do grao de discapacidade”
(publicada no BOPG número 465 do 23 de abril de 2019), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos ás respostas facilitadas pola Conselleira de Política Social ás
preguntas orais en pleno cos número de rexistro 49160 e 49137 sobre o mesmo
tema, e que foron substanciadas na sesión do Pleno do Parlamento de Galicia
celebrada o 8 de maio de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROLGtWPmPCR5
Verificación:
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part=3e665b5f-2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=8038
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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2019/1269687
Data
28/08/2019 11:00
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47342 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 “as
actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para o
cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á
transferencia á empresa Ferroatlántica da concesión de aproveitamentos
hidroeléctricos e a segregación das súas actividades de produción de enerxía
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eléctrica e de ferroaleacións”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 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 conselleiro de Economía, Emprego e
Industria con motivo do debate da interpelación 47343 que tivo lugar na sesión
plenaria do 12 de xuño de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
part=5e197c67-db57-4884-8e4b-b7e18ac685c7&start=919
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
2019/1269451
Data
28/08/2019 10:47

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49398 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Sandra Vázquez
Domínguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do
Goberno galego respecto do programa Innova Peme, de axudas dirixidas ás
microempresas e pequenas e medianas empresas galegas co fin de apoiar o
financiamento de actividades integradas en plans de innovación”, (publicada no
BOPG número 470 do 30 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“O obxectivo desta liña de axudas é desenvolver ou incrementar a capacidade
innovadora daquelas empresas que xa teñen ou comezan a ter un desempeño
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innovador, pero que precisan apoio para sistematizalo, potencialo ou desenvolvelo e,
deste xeito, lanzar novos produtos ou servizos ou mellorar os seus procesos.
A través da primeira edición do programa InnovaPeme apoiáronse 49 plans de
innovación cun orzamento de 4,7 millóns de euros que están a mobilizar 9,5 millóns.
Das axudas recibidas o 45% destináronse a pequenas empresas, o 33% a
microempresas e o 22% restante a medianas empresas. Unha de cada catro axudas
recaeron no sector TIC e o 90% dos plans incorporan a colaboración dalgún
organismo de investigación con sede en Galicia.
En canto ao emprego, as axudas concedidas están a permitir o mantemento ou
creación de 263 postos de traballo e a participación de 167 empresas provedoras.
Ademais, a metade das empresas beneficiarias nunca tiñan recibido unha axuda da
páxina 1 de 2
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Axencia Galega de Innovación, polo que este apoio actúa como primeiro chanzo
cara a consolidación como empresa innovadora.
A través da 2ª convocatoria, apoiáronse a 37 pemes galegas, cunha axuda pública
que supera os 2,75M€ e que permitiu unha mobilización de 5,5 M€.”
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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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269704
Data
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 47058 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Rivas
Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa a
poboación do cervo nalgunhas zonas de Galicia como a de Monfero, Aranga e Irixoa e
o alcance dos danos que ocasiona na actividade agrogandeira, así como as
previsións do Goberno galego respecto da inclusión desta especie nas axudas para a
prevención e compensación dos danos provocados pola fauna salvaxe”, (publicada no
BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Nos concellos de Monfero, Aranga e Irixoa está constatada a presenza dunha pequena
poboación de cervos. Con todo, non constan denuncias de danos ocasionados por esta
especie.
Na orde correspondente a 2016 incluíuse a posibilidade de que se puidesen solicitar axudas
para previr danos ocasionados polas distintas especies da fauna silvestre. Cómpre destacar

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRONP2iVC0iI6
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que das 1.113 solicitudes ningunha correspondeu a danos ocasionados polo cervo.”
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
2019/1269678
Data
28/08/2019 10:59

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 47443, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia referidas á incidencia que vai ter a
avespa velutina durante a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas
para a súa eliminación e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número 444, do 13 de
marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte
contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROq8WtTSarT4
Verificación:
CVE-PREPAR: 2bf28c29-d5a4-d312-cb51-05db0b2b3a46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROq8WtTSarT4
Verificación:
CVE-PREPAR: 2bf28c29-d5a4-d312-cb51-05db0b2b3a46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
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
2019/1269662
Data
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 47597, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora e o prazo estimado pola Xunta de
Galicia para a cobertura dos postos de traballo previstos na Relación de Postos de Traballo da
Consellería do Medio Rural para a Oficina Agraria Comarcal de Lugo”, (publicada no BOPG
número 446, do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 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:
Esta iniciativa xa foi respondida polo Secretaria Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, na
pasada Comisión 7ª celebrada o 19 de xuño do 2019, ao contestar a iniciativa 47947.

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROI4HdtGG6N9
Verificación:
CVE-PREPAR: d1929781-d3e7-4017-3a48-779ab6b04d12
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandariamontes-2019-06-19?part=550be925-0c39-49c3-9c95-7a8129351533&start=9209
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
2019/1269504
Data
28/08/2019 10:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 48671, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión do Goberno galego en relación coa praga da
avespa "velutina"”, (publicada no BOPG número 458, do 9 de abril de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO2UVRIXgZJ1
Verificación:
CVE-PREPAR: e3b51372-32a0-f611-a844-7e2aa25fb067
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTRO2UVRIXgZJ1
Verificación:
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comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
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
2019/1269502
Data
28/08/2019 10:51

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 48690, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás liñas de investigación que se
están a desenvolver na actualidade en relación co tártago de patas amarelas e os logros
acadados”, (publicada no BOPG número 458, do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 e a Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROj1e36qtLX4
Verificación:
CVE-PREPAR: 8214b516-99e6-52c8-2eb6-7f13fd1e46c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROj1e36qtLX4
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CVE-PREPAR: 8214b516-99e6-52c8-2eb6-7f13fd1e46c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do
comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
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
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Data
28/08/2019 11:02

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46597, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo, dona Flora María Miranda
Pena e don Marcos Cal Ogando, sobre “a avaliación que fai o Goberno galego da demora que
presenta a dragaxe da ría do Burgo, na provincia da Coruña, o seu impacto na contorna natural
e na economía da comarca e o prazo previsto para a adopción das medidas necesarias para a
recuperar e rexenerar”, (publicada no BOPG número 437, do 27 de febreiro de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“O 15 de xaneiro celebrouse unha xuntanza na que participaron o secretario de Estado de Medio
Ambiente; a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; a conselleira de Infraestruturas e

CSV: BOPGDSPGUcZs1GgGN1
REXISTROmkpsT0Nsf0
Verificación:
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Mobilidade; e a conselleira do Mar; xunto cos alcaldes da Coruña, Culleredo, Cambre e Oleiros.
Nesa xuntanza a Xunta solicitoulle ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que se destinen ao
dragado da ría do Burgo parte dos fondos europeos doutros proxectos do Estado en Galicia que
resultaban inexecutables nos prazos estipulados, ante a necesidade de que eses fondos europeos
queden e sexan investidos na Comunidade. Con todo, e despois do compromiso adquirido polo
Goberno do Estado no mes de xaneiro, non se ten constancia de que o Goberno de España teña
realizado as xestións comprometidas ante a Unión Europea.
Cómpre lembrar que a Xunta xa ten acometido as actuacións que son da súa responsabilidade: no
mes de novembro o Goberno galego completou o saneamento da ría do Burgo, coa posta en marcha
das últimas actuacións encamiñadas a acadar unha adecuada xestión de todo o ciclo da auga. O
Goberno galego fixo un enorme esforzo orzamentario, destinando arredor de 100 millóns de euros a
mellorar o saneamento local e a calidade das augas da ría, da man dos concellos.
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É o Goberno do Estado quen ten a responsabilidade de completar a rexeneración ambiental da ría do
Burgo, avanzar no eido das súas competencias e abordar a dragaxe ambiental da ría, de
competencia exclusivamente estatal, ao formar parte do Dominio Público Marítimo Terrestre”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 48010, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, dona María de
la Concepción Burgo López e don Julio Torrado Quintela, sobre “a actuación levada a cabo pola
Corporación de RTVG en relación coas reiteradas solicitudes de xuntanza realizadas pola
Asociación de Actores e Actrices de Galicia para propoñer cambios e melloras na
retransmisión da gala de entrega dos Premios de Teatro María Casares, así como as medidas
previstas para a súa retransmisión na primeira canle da TVG nun horario axeitado no ano
2020”, (publicada no BOPG número 450, do 27 de marzo de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o
seguinte contido:
Esta pregunta foi respostada como PRE co número 48011, e enviada anteriormente.
E tamén xa foi respostada oralmente polo director xeral da CRTVG ao grupo parlamentar do BNG na
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Comisión de Control á CRTVG do pasado 29 de marzo, co número 47743.
A resposta pode consultarse en:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativa-controlcorporacion-rtvg-2019-03-29?part=f8955e59-d573-4422-bff2-06e8e27eea4f&start=7764
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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