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Fascículo 1
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BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
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 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 52223 (10/PNC-004168)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa práctica da aplicación de
herbicidas nas marxes das estradas de titularidade autonómica para a eliminación de mato 174437

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 53339 (10/PNC-004253)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e oito deputados/as máis
Sobre a demanda ao Ministerio de Fomento para que axilice a licitación das obras do enlace orbital
de Santiago de Compostela
174437

Rexeitamento da iniciativa

ı 50934 (10/PNC-004096)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e dous deputados/as máis
Sobre a resolución coa máxima urxencia pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e correspon174438
dentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021
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ı 52761 (10/PNC-004196)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a seguridade e a saúde das persoas, así como para cesar a afección ambiental producida polas instalacións mineiras no monte Neme
174438

ı 54013 (10/PNC-004300)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis

174420
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Sobre as actuacións que deben realizar o Parlamento de Galicia e o Goberno galego diante do anuncio do Ministerio de Fomento de cobrar peaxe nas autovías, así como para conseguir a transferencia
174438
da titularidade da AP-9

ı 54405 (10/PNC-004326)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión do lixo urbano
do concello da Coruña na planta de Nostián e o proxecto de construción dun novo vaso no centro
174439
xestor das Pías, en Sobrado dos Monxes

ı 54412 (10/PNC-004327)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha nova política ambiental poñendo en marcha,
antes do remate de 2019, un plan Renove para electrodomésticos
174439

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 54646 - 44077 (10/PRE-014353)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación sociosanitaria das persoas ingresadas e as condicións laborais do persoal da residencia de maiores de Chantada
174455

ı 54636 - 44400 (10/PRE-014370)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectivo-sexual que está a recibir a mocidade galega, as actuacións previstas para mellorala e a súa intención de introducila
no ensino
174458

ı 54634 - 44406 (10/PRE-014371)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados
ao alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión
174460
de uso

ı 54628 - 44899 (10/PRE-014434)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a situación asistencial existente no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos e as previsións
do Goberno galego respecto da cobertura das prazas vacantes e a recuperación dos postos de
174462
traballo perdidos

174421
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ı 54618 - 45503 (10/PRE-014485)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da afectividade e da educación sexual en
Galicia, da posibilidade de levar a cabo un plan galego ao respecto no ámbito educativo, así como
dos datos referidos ao desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino 174465

ı 54610 - 45818 (10/PRE-014519)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas funcións como redactora a unha
174467
presentadora dos informativos da TVG, así como as previsións ao respecto

ı 54609 - 45828 (10/PRE-014522)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento
dos obxectivos do Plan estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto
174469

ı 54594 - 47011 (10/PRE-014626)

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 Xu174472
ventude do Carballiño

ı 54593 - 47057 (10/PRE-014632)

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
174475
e compensación dos danos provocados pola fauna salvaxe
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ı 54591 - 47262 (10/PRE-014652)

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
174477

ı 54590 - 47291 (10/PRE-014654)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar a deterioración ou
supresión do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei, así como o seguimento e
174481
as inspeccións realizadas ao respecto

174422
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ı 54589 - 47351 (10/PRE-014663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as razóns da idoneidade do concello de Malpica, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, para o posible asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración
para a construción dun centro de día, así como as actuacións que vai levar a cabo para facilitar a
174483
apertura do centro rematado no concello de Corcubión

ı 54588 - 47444 (10/PRE-014672)

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 Vespa velutina durante a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os datos ao respecto
174485

ı 54587 - 47503 (10/PRE-014681)

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 reali174488
zación dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes

ı 54586 - 47596 (10/PRE-014683)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego á Oﬁcinal Agraria Comarcal de Lugo do persoal previsto na
relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural, así como dos recursos necesarios
para a prestación dun servizo axeitado
174491

ı 54585 - 47682 (10/PRE-014692)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia
174493
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ı 54584 - 47694 (10/PRE-014695)

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, o seu grao de desenvolvemento actual e o prazo previsto para o seu remate
174495

ı 54583 - 47742 (10/PRE-014698)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis

174423
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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
174497
de Abeledo situada no barrio do Couto

ı 54582 - 47946 (10/PRE-014724)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da precariedade que presenta a dotación de persoal da Oﬁcina Agraria Comarcal
174501
de Lugo e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto

ı 54580 - 48060 (10/PRE-014739)

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, a súa relación co descenso
do número de produtores e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto
174503

ı 54579 - 48293 (10/PRE-014760)

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
174505

ı 54578 - 48324 (10/PRE-014766)

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, así como os criterios seguidos
para establecer os convenios de colaboración cos concellos galegos no ano 2018
174509

ı 54577 - 48670 (10/PRE-014796)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa praga da Vespa velutina
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ı 54575 - 48972 (10/PRE-014823)

174511

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á presentación no Parlamento de Galicia do Plan
de atención ás persoas sen fogar 2019-2023, a súa articulación, xestión e inspección, así como o
impulso dunha política integral na materia, e as razóns da demora na implementación da Estratexia
174514
Nacional Integral para Persoas Sen Fogar 2015-2020

ı 54574 - 49072 (10/PRE-014828)

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

174424
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa detección e atención á dislexia
no ámbito educativo
174516

ı 54573 - 49135 (10/PRE-014835)

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
174518

ı 54572 - 49163 (10/PRE-014837)

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
174520

ı 54571 - 49183 (10/PRE-014838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da
responsabilidade penal dos menores, inseridas no programa electoral dun partido político para as
eleccións xerais de 2019
174522

ı 54570 - 49262 (10/PRE-014848)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación
entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas
(Vespa velutina), así como a súa opinión referida á xestión levada a cabo ao respecto
174524

ı 54568 - 49385 (10/PRE-014863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
174527
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ı 54566 - 49753 (10/PRE-014912)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo pola Comisión Técnica de Accesibilidade, o
seu coñecemento da situación dunha barreira arquitectónica no barrio do Couto, na parroquia de
Abeledo, no concello de Abadín, así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o impulso do
cumprimento das normas de accesibilidade en todo o territorio
174529

ı 54565 - 49813 (10/PRE-014923)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

174425
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa a Escola de Cantería de Poio a consecuencia da falta de recoñecemento oﬁcial dos estudos que imparte, así como
acerca das xestións levadas a cabo respecto da demanda da Deputación Provincial de Pontevedra
174533
referida á homologación da súa titulación

ı 54562 - 50061 (10/PRE-014947)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018, o seu impacto en Galicia e as actuacións levadas a cabo para palialo
174536

ı 54561 - 50114 (10/PRE-014953)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e re174540
ciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos

ı 54560 - 50249 (10/PRE-014961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o contido do programa A Revista emitido pola TVG o 17 de maio en relación coa maquillaxe
das nenas para a súa primeira comuñón
174542

ı 54559 - 50277 (10/PRE-014962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o desenvolvemento regulamentario da Lei
13/2013, de caza de Galicia, así como para a apertura dun procedemento aberto e participativo
174544
para ese ﬁn

ı 54558 - 50384 (10/PRE-014972)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as denuncias referidas ao amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos
da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en
predios de solo rústico situados no concello da Laracha, a autorización polo Goberno galego destas
174546
verteduras e a aplicación do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022

ı 54557 - 50394 (10/PRE-014973)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o cumprimento dos criterios de pluralismo político e obxectividade nos telexornais da TVG
durante as pasadas campañas electorais e as razóns da emisión de debates ao respecto en horario
de mañá, así como as mobilizacións que veñen facendo os traballadores da CRTVG e as actuacións
174548
previstas para mellorar o clima de relacións laborais nela

174426
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ı 54556 - 50632 (10/PRE-014983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de asumir os custos que supón, para as
persoas galegas afectadas de extroﬁa vesical ou patoloxías afíns, a asistencia sanitaria en centros
de referencia públicos de fóra de Galicia, a dispoñibilidade dalgún protocolo de actuación ao res174550
pecto, así como de información e asesoramento aos pais dos nenos afectados

ı 54555 - 51626 (10/PRE-015028)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA
174553

ı 54554 - 51666 (10/PRE-015032)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as circunstancias da paralización das obras do novo centro de saúde do Saviñao, a súa posible
incidencia nun sobrecusto do proxecto e as previsións da Xunta de Galicia referidas á existencia de
demoras na súa execución
174555

ı 54552 - 51735 (10/PRE-015040)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración, antes do remate do ano 2019, dun
plan estratéxico do xabaril, coa participación e consenso dos sectores implicados, así como os datos
referidos aos expedientes tramitados por danos desa especie ao abeiro da liña de axudas convocada para o ano 2019, a través da Orde do 7 de decembro de 2018
174557

ı 54551 - 51792 (10/PRE-015046)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos convenios de colaboración asinados pola Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019 por un
importe total de 3.545.510 euros, os criterios de selección seguidos para o seu asinamento e a pu174559
blicación dos subscritos durante a X lexislatura

ı 54550 - 51914 (10/PRE-015052)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á política laboral que está a levar a cabo no Sergas
e as medidas previstas para respectar os dereitos laborais e manter unha calidade asistencial
axeitada, así como as xestións realizadas diante do Goberno central en relación coa taxa de
174563
reposición

174427
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ı 54549 - 51916 (10/PRE-015053)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en materia de diálogo e de atención das reivindicacións das profesionais facultativas de atención primaria, despois da folga levada a cabo
174565
en Vigo

ı 54548 - 51960 (10/PRE-015057)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa
174567

ı 54547 - 51967 (10/PRE-015059)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para corrixir a sinistralidade que rexistra a au174570
toestrada AG-55 no tramo comprendido entre os quilómetros 15 e 19

ı 54546 - 51970 (10/PRE-015060)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo en relación co control da adherencia
terapéutica da poboación, en especial por motivos económicos, así como os datos e as medidas
174573
previstas ao respecto

ı 54545 - 52058 (10/PRE-015065)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Sanidade para a detección, a atención
e o tratamento dos problemas de saúde mental materna no período perinatal cos recursos
necesarios
174575

ı 54544 - 52206 (10/PRE-015068)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas desenvolvidas, as que está desenvolver e as previstas pola Consellería de Sanidade para solucionar a crise da atención primaria, a problemática dos puntos de atención conti174577
nuada e as carencias relevantes da atención pediátrica, en especial no rural

ı 54543 - 52222 (10/PRE-015070)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da suspensión da aplicación de herbicidas nas
marxes das estradas de titularidade autonómica para a eliminación de mato, polos riscos ambien174580
tais e para a saúde que supón

174428
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ı 54542 - 52388 (10/PRE-015081)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para trasladar o xerente da área sanitaria de Vigo á Xerencia
174582
da área sanitaria de Ourense

ı 54651 - 43902 (10/PRE-015438)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incendio na torre de refrixeración da fábrica de Ence

174584

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as axudas para a prevención dos danos da fauna salvaxe

174586

ı 54649 - 43967 (10/PRE-015450)
ı 54642 - 44201 (10/PRE-015467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo
174588

ı 54641 - 44244 (10/PRE-015469)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do traballo realizado nos vinte e cinco anos de historia do Instituto Galego de
Promoción Económica
174590

ı 54639 - 44353 (10/PRE-015479)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o potencial que podería ter en Galicia a produción descentralizada de enerxía eléctrica con
minicentrais e con microcentrais hidroeléctricas
174592

ı 54637 - 44391 (10/PRE-015482)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o investimento en I+D+i no ano 2016 en Galicia

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54631 - 44641 (10/PRE-015503)

174595

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o contido do Proxecto de drenaxe temporal da mina de Touro presentado por Explotaciones
174600
Gallegas, S. L.

ı 54630 - 44820 (10/PRE-015520)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
174429
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos riscos que presenta para a vida humana e o
medio ambiente a construción das balsas de lodos e inertes reﬂectidas no proxecto de reapertura
da mina de Touro
174602

ı 54627 - 44952 (10/PRE-015537)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 4/2017, de protección
174604
e benestar dos animais de compañía

ı 54623 - 45088 (10/PRE-015554)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de lixo trasladado a Sogama por ferrocarril no ano 2018

ı 54622 - 45093 (10/PRE-015555)

174607

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do pagamento das axudas da PAC para o ano 2018
174609

ı 54616 - 45647 (10/PRE-015604)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns pola que Galicia non ten un instituto de investigación semellante ao ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País Vasco e Araid de Aragón
174611

ı 54615 - 45649 (10/PRE-015605)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego para continuar avanzando no
eido da investigación universitaria en Galicia nos vindeiros anos
174613

ı 54614 - 45694 (10/PRE-015607)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar unha lei de mobilidade
sostible en Galicia
174615

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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ı 54613 - 45737 (10/PRE-015614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da
resposta dos centros ante a posta en marcha dos programas PluriBach e o Bacharelato de excelencia
175618

ı 54612 - 45771 (10/PRE-015620)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

174430
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Sobre as actuacións que ten realizado o Goberno galego diante dos plans da empresa Vodafone
de realizar un ERE que podería afectar ao persoal que ten en Galicia
174621

ı 54608 - 45830 (10/PRE-015629)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
174624
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia

ı 54604 - 46026 (10/PRE-015645)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os plans ou as medidas previstas pola Xunta de Galicia para solucionar as continxencias que
poidan derivar da rescisión dos contratos de alugamento das familias residentes nun bloque de vivendas de protección oﬁcial na Patiña, no concello de Cambre, especialmente os daquelas que se
atopan en risco de exclusión social
174627

ı 54600 - 46225 (10/PRE-015662)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elaboración dun plan para impulsar e apoiar a recuperación das variedades de froitas autóctonas de Galicia, especialmente de mazás, como alternativa de cultivo e de actividade económica do medio rural
174629

ı 54598 - 46372 (10/PRE-015678)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da garantía, na actualidade, da seguridade viaria dos
peóns na estrada PO-192 na parroquia de Bamio, así como nas súas conexións coa estrada PO-548
e coa variante norte que une Bamio-Carril con Baión
174631

ı 54596 - 46547 (10/PRE-015689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural de atender os requirimentos da entidade local
menor de Queimadelos, no concello de Mondariz, referidos á situación da base operativa de pre174633
vención e de defensa contra incendios forestais do distrito XVII

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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ı 54595 - 46723 (10/PRE-015719)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre as relacións de colaboración que se están a desenvolver entre a Xunta de Galicia e as universidades galegas, a través da Axencia Galega da Industria Forestal, para potenciar o sector forestal
174635
de cara a unha mellora da profesionalización

ı 54592 - 47135 (10/PRE-015775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción

174431
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Sobre a incidencia que tería a aplicación do acordo adoptado en xullo de 2009 para o agrupamento
do alumnado de educación primaria na actual dotación de unidades de educación primaria e de
174637
persoal docente do CEIP plurilingüe Virxe da Luz, de Portomarín

ı 54567 - 49603 (10/PRE-016028)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a actividade desenvolvida polo Observatorio do Solo Empresarial

ı 54563 - 49815 (10/PRE-016043)

174639

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a homologación dos estudos da Escola de Cantería de Poio e a creación dos correspondentes títulos académicos de ciclo
medio e superior de formación profesional
174642

ı 54553 - 51734 (10/PRE-016177)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración, antes do remate do ano 2019, dun
plan estratéxico do xabaril que permita coñecer o alcance dos danos ocasionados por esta especie
no agro
174645

ı 54576 - 48737 (10/PRE-016306)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de subvencións ao sindicato Xóvenes Agricultores
174647

ı 54652 - 43900 (10/PRE-016429)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas

ı 54644 - 44199 (10/PRE-016432)

174649

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
174652
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo

ı 54632 - 44640 (10/PRE-016438)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno para evitar os continuos asolagamentos de auga
contaminada que se veñen padecendo na vila de Touro, así como o contido do Proxecto de drenaxe
174654
temporal da mina de Touro presentado por Explotaciones Gallegas, S. L.

174432
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ı 54626 - 44953 (10/PRE-016443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía
174656

ı 54621 - 45154 (10/PRE-016450)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 9 máis
Sobre a realización polos concellos de Ferrol e de Pontevedra dos trámites necesarios para a posta
en marcha do transporte urbano a que están obrigados
174659

ı 54620 - 45212 (10/PRE-016452)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á execución orzamentaria do
Ministerio de Fomento na comunidade autónoma de Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017 174662

ı 54599 - 46371 (10/PRE-016458)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a seguridade viaria dos peóns na
estrada PO-192 na parroquia de Bamio, así como nas súas conexións coa estrada PO-548 e coa variante norte que une Bamio-Carril con Baión
174665

ı 54581 - 48015 (10/PRE-016483)

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,
174667
así como o asinamento dalgún convenio de colaboración co Concello para ese ﬁn

ı 54635 - 44401 (10/PRE-016737)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectivo-sexual que está a recibir
a mocidade galega, as actuacións previstas para mellorala e a súa intención de introducila no ensino
174669
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ı 54633 - 44407 (10/PRE-016738)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados ao
alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión de uso
174671

ı 54619 - 45502 (10/PRE-016754)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
174433
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Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da afectividade e da educación sexual en
Galicia, da posibilidade de levar a cabo un plan galego ao respecto no ámbito educativo, así como
dos datos referidos ao desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino 174673

ı 54617 - 45646 (10/PRE-016756)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos modelos de captación de talento para impulsar
a investigación que desenvolven as fundacións ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País Vasco e Araid
174675
de Aragón, así como as razóns que hai para que en Galicia non exista nada semellante

ı 54603 - 46035 (10/PRE-016764)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para incumprir a ratio de alumnado de infantil no CEIP Padre
Feijoo, de Allariz, en lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019 e as medidas previstas
174677
ao respecto

ı 54601 - 46094 (10/PRE-016765)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os obxectivos da posta en marcha nos centros educativos dunha campaña de concienciación
infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia, así como o ﬁnanciamento público destinado pola
Xunta de Galicia para ese ﬁn
174679

ı 54597 - 46379 (10/PRE-016771)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 8 máis
Sobre as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego para continuar avanzando nos
174681
eidos da igualdade e da coeducación en Galicia nos vindeiros anos

ı 54569 - 49343 (10/PRE-016812)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación
profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios de selección seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de decembro
174683
de 2019

ı 54564 - 49814 (10/PRE-016817)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa a Escola de Cantería de Poio a consecuencia da falta de recoñecemento oﬁcial dos estudos que imparte, así como
acerca das xestións levadas a cabo respecto da demanda da Deputación Provincial de Pontevedra
174686
referida á homologación da súa titulación

174434
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ı 54647 - 44076 (10/PRE-016943)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación sociosanitaria das persoas ingresadas e as condicións laborais do persoal da residencia de maiores de Chantada
174689

ı 54629 - 44887 (10/PRE-016973)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa evolución que presenta o
perfil das persoas usuarias dos comedores sociais, así como o aumento do seu número ao longo
de 2018
174692

ı 54625 - 45036 (10/PRE-016981)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as medidas que está levando a cabo a Consellería de Sanidade no relativo ao cumprimento do Plan integral de asistencia ás mulleres e a garantir os seus dereitos sexuais e repro174694
dutivos

ı 54607 - 45832 (10/PRE-017011)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento
dos obxectivos do Plan estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto
174697

ı 54640 - 44352 (10/PRE-017197)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as posibilidades de produción descentralizada de enerxía eléctrica en Galicia con minicentrais
e con microcentrais hidroeléctricas
174700
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ı 54606 - 46014 (10/PRE-017203)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a situación que está a atravesar o estaleiro Vulcano na cidade de Vigo, as actuacións levadas
a cabo pola Xunta de Galicia para o remate do ferri que se está a construír nel e a estratexia que
está a seguir para garantir o pagamento das cantidades pendentes aos traballadores, provedores
174703
e empresas auxiliares

ı 54602 - 46051 (10/PRE-017204)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a campaña de concienciación infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia posta en marcha,
174706
a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, nos centros de ensino
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ı 54650 - 43950 (10/PRE-017326)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as axudas para previr os danos causados polo lobo e o porco bravo na gandería e nos cultivos
agrícolas
174708

ı 54648 - 43968 (10/PRE-017327)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as axudas para a prevención dos danos da fauna salvaxe

ı 54643 - 44200 (10/PRE-017415)

174710

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo
174712

ı 54611 - 45817 (10/PRE-017482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas funcións como redactora a unha
presentadora dos informativos da TVG, así como as previsións ao respecto
174714

ı 54605 - 46021 (10/PRE-017483)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a información emitida pola CRTVG o día 10 de febreiro de 2019 respecto das mobilizacións
cidadás levadas a cabo en Madrid, en relación con diversos aspectos da política nacional, así como
en Santiago de Compostela en relación coa xestión do sistema sanitario de Galicia
174716

174436
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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 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 13 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 52223 (10/PNC-004168)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa práctica da aplicación
de herbicidas nas marxes das estradas de titularidade autonómica para a eliminación de mato
BOPG nº 502, do 10.07.2019
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Avaliar alternativas medioambientalmente sostibles que permitan reducir progresivamente o
uso de herbicidas no control da vexetación das marxes das estradas da súa rede viaria para que,
no caso de que sexa viable, se restrinxa a súa utilización a aquelas zonas onde sexa necesario para
garantir a visibilidade da estrada e, polo tanto, de acordo con criterios de seguridade viaria.
2. De xeito análogo, solicitar ao Ministerio de Fomento e ás deputacións provinciais, así como aos
concellos, que avalíen alternativas que permitan reducir progresivamente o uso de herbicidas no
control da vexetación das marxes das estradas da rede viaria da súa competencia, de acordo con
criterios de seguridade viaria.»
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Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 53339 (10/PNC-004253)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e oito deputados/as máis
Sobre a demanda ao Ministerio de Fomento para que axilice a licitación das obras do enlace orbital
de Santiago de Compostela
BOPG nº 522, do 30.08.2019

174437
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Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que
axilice a licitación das obras do enlace orbital de Santiago de Compostela, que xa foi autorizada
polo Consello de Ministros o pasado 12 de abril, co obxecto de que a posta en servizo desta infraestrutura estratéxica para Santiago poida estar operativa no ano 2021.»

Rexeitamento da iniciativa
- 50934 (10/PNC-004096)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e dous deputados/as máis
Sobre a resolución coa máxima urxencia pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e correspondentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021
BOPG nº 489, do 19.06.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 52761 (10/PNC-004196)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a seguridade e a saúde das
persoas, así como para cesar a afección ambiental producida polas instalacións mineiras no monte
Neme
BOPG nº 512, do 29.07.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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- 54013 (10/PNC-004300)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que deben realizar o Parlamento de Galicia e o Goberno galego diante do anuncio do Ministerio de Fomento de cobrar peaxe nas autovías, así como para conseguir a transferencia
da titularidade da AP-9
BOPG nº 522, do 30.08.2019
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 1: resulta rexeitado por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Os demais puntos da iniciativa resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0
abstencións.
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- 54405 (10/PNC-004326)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión do lixo urbano
do concello da Coruña na planta de Nostián e o proxecto de construción dun novo vaso no centro
xestor das Pías, en Sobrado dos Monxes
BOPG nº 524, do 04.09.2019
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 2: resulta rexeitado por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Os demais puntos da iniciativa resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 54412 (10/PNC-004327)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha nova política ambiental poñendo en marcha,
antes do remate de 2019, un plan Renove para electrodomésticos
BOPG nº 524, do 04.09.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 13 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 9 de setembro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 54646 - 44077 (10/PRE-014353)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación sociosanitaria das persoas ingresadas e as condicións laborais do persoal da residencia de maiores de Chantada
- 54636 - 44400 (10/PRE-014370)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectivo-sexual que está a recibir
a mocidade galega, as actuacións previstas para mellorala e a súa intención de introducila no ensino
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- 54634 - 44406 (10/PRE-014371)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados
ao alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión
de uso
- 54628 - 44899 (10/PRE-014434)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a situación asistencial existente no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos e as previsións
do Goberno galego respecto da cobertura das prazas vacantes e a recuperación dos postos de traballo perdidos
- 54618 - 45503 (10/PRE-014485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da afectividade e da educación sexual en
Galicia, da posibilidade de levar a cabo un plan galego ao respecto no ámbito educativo, así como
dos datos referidos ao desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino
- 54610 - 45818 (10/PRE-014519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas funcións como redactora a unha
presentadora dos informativos da TVG, así como as previsións ao respecto

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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- 54609 - 45828 (10/PRE-014522)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento
dos obxectivos do Plan estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto
- 54594 - 47011 (10/PRE-014626)
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
- 54593 - 47057 (10/PRE-014632)
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
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as previsións do Goberno galego respecto da inclusión desta especie nas axudas para a prevención
e compensación dos danos provocados pola fauna salvaxe
- 54591 - 47262 (10/PRE-014652)
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
- 54590 - 47291 (10/PRE-014654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar a deterioración ou
supresión do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei, así como o seguimento e
as inspeccións realizadas ao respecto
- 54589 - 47351 (10/PRE-014663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as razóns da idoneidade do concello de Malpica, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, para o posible asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración
para a construción dun centro de día, así como as actuacións que vai levar a cabo para facilitar a
apertura do centro rematado no concello de Corcubión
- 54588 - 47444 (10/PRE-014672)
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 Vespa velutina durante a
primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os datos
ao respecto

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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- 54587 - 47503 (10/PRE-014681)
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
- 54586 - 47596 (10/PRE-014683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego á Oﬁcinal Agraria Comarcal de Lugo do persoal previsto na
relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural, así como dos recursos necesarios
para a prestación dun servizo axeitado
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- 54585 - 47682 (10/PRE-014692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia
- 54584 - 47694 (10/PRE-014695)
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, o seu grao de desenvolvemento actual e o prazo previsto para o seu remate
- 54583 - 47742 (10/PRE-014698)
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
- 54582 - 47946 (10/PRE-014724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da precariedade que presenta a dotación de persoal da Oﬁcina Agraria Comarcal
de Lugo e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto
- 54580 - 48060 (10/PRE-014739)
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, a súa relación co descenso do número de produtores e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
Verificación:
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- 54579 - 48293 (10/PRE-014760)
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
- 54578 - 48324 (10/PRE-014766)
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, así como os criterios seguidos
para establecer os convenios de colaboración cos concellos galegos no ano 2018
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- 54577 - 48670 (10/PRE-014796)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa praga da Vespa velutina
- 54575 - 48972 (10/PRE-014823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á presentación no Parlamento de Galicia do Plan
de atención ás persoas sen fogar 2019-2023, a súa articulación, xestión e inspección, así como o
impulso dunha política integral na materia, e as razóns da demora na implementación da Estratexia
Nacional Integral para Persoas Sen Fogar 2015-2020
- 54574 - 49072 (10/PRE-014828)
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
- 54573 - 49135 (10/PRE-014835)
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
- 54572 - 49163 (10/PRE-014837)
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
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- 54571 - 49183 (10/PRE-014838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da
responsabilidade penal dos menores, inseridas no programa electoral dun partido político para as
eleccións xerais de 2019
- 54570 - 49262 (10/PRE-014848)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación
entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas
(Vespa velutina), así como a súa opinión referida á xestión levada a cabo ao respecto
- 54568 - 49385 (10/PRE-014863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
- 54566 - 49753 (10/PRE-014912)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo pola Comisión Técnica de Accesibilidade, o
seu coñecemento da situación dunha barreira arquitectónica no barrio do Couto, na parroquia de
Abeledo, no concello de Abadín, así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia para o impulso do
cumprimento das normas de accesibilidade en todo o territorio
- 54565 - 49813 (10/PRE-014923)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa a Escola de Cantería de Poio a consecuencia da falta de recoñecemento oﬁcial dos estudos que imparte, así como
acerca das xestións levadas a cabo respecto da demanda da Deputación Provincial de Pontevedra
referida á homologación da súa titulación
- 54562 - 50061 (10/PRE-014947)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018, o seu impacto en Galicia e as actuacións levadas a cabo para palialo
- 54561 - 50114 (10/PRE-014953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos
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- 54560 - 50249 (10/PRE-014961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o contido do programa A Revista emitido pola TVG o 17 de maio en relación coa maquillaxe
das nenas para a súa primeira comuñón
- 54559 - 50277 (10/PRE-014962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o desenvolvemento regulamentario da Lei
13/2013, de caza de Galicia, así como para a apertura dun procedemento aberto e participativo
para ese ﬁn
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- 54558 - 50384 (10/PRE-014972)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as denuncias referidas ao amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en predios de solo rústico situados no concello da Laracha, a autorización polo Goberno galego
destas verteduras e a aplicación do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022
- 54557 - 50394 (10/PRE-014973)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o cumprimento dos criterios de pluralismo político e obxectividade nos telexornais da TVG
durante as pasadas campañas electorais e as razóns da emisión de debates ao respecto en horario
de mañá, así como as mobilizacións que veñen facendo os traballadores da CRTVG e as actuacións
previstas para mellorar o clima de relacións laborais nela
- 54556 - 50632 (10/PRE-014983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de asumir os custos que supón, para as
persoas galegas afectadas de extroﬁa vesical ou patoloxías afíns, a asistencia sanitaria en centros
de referencia públicos de fóra de Galicia, a dispoñibilidade dalgún protocolo de actuación ao respecto, así como de información e asesoramento aos pais dos nenos afectados
- 54555 - 51626 (10/PRE-015028)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA
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- 54554 - 51666 (10/PRE-015032)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as circunstancias da paralización das obras do novo centro de saúde do Saviñao, a súa posible
incidencia nun sobrecusto do proxecto e as previsións da Xunta de Galicia referidas á existencia de
demoras na súa execución
- 54552 - 51735 (10/PRE-015040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración, antes do remate do ano 2019, dun
plan estratéxico do xabaril, coa participación e consenso dos sectores implicados, así como os datos
referidos aos expedientes tramitados por danos desa especie ao abeiro da liña de axudas convocada para o ano 2019, a través da Orde do 7 de decembro de 2018
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- 54551 - 51792 (10/PRE-015046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos convenios de colaboración asinados pola Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019 por un
importe total de 3.545.510 euros, os criterios de selección seguidos para o seu asinamento e a publicación dos subscritos durante a X lexislatura
- 54550 - 51914 (10/PRE-015052)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á política laboral que está a levar a cabo no Sergas
e as medidas previstas para respectar os dereitos laborais e manter unha calidade asistencial
axeitada, así como as xestións realizadas diante do Goberno central en relación coa taxa de
reposición
- 54549 - 51916 (10/PRE-015053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en materia de diálogo e de atención das reivindicacións das profesionais facultativas de atención primaria, despois da folga levada a cabo en Vigo
- 54548 - 51960 (10/PRE-015057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa
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- 54547 - 51967 (10/PRE-015059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para corrixir a sinistralidade que rexistra a autoestrada AG-55 no tramo comprendido entre os quilómetros 15 e 19
- 54546 - 51970 (10/PRE-015060)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo en relación co control da adherencia
terapéutica da poboación, en especial por motivos económicos, así como os datos e as medidas
previstas ao respecto
- 54545 - 52058 (10/PRE-015065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Sanidade para a detección, a atención e o
tratamento dos problemas de saúde mental materna no período perinatal cos recursos necesarios
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- 54544 - 52206 (10/PRE-015068)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas desenvolvidas, as que está desenvolver e as previstas pola Consellería de Sanidade para solucionar a crise da atención primaria, a problemática dos puntos de atención continuada e as carencias relevantes da atención pediátrica, en especial no rural
- 54543 - 52222 (10/PRE-015070)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da suspensión da aplicación de herbicidas nas
marxes das estradas de titularidade autonómica para a eliminación de mato, polos riscos ambientais e para a saúde que supón
- 54542 - 52388 (10/PRE-015081)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para trasladar o xerente da área sanitaria de Vigo á Xerencia
da área sanitaria de Ourense
- 54651 - 43902 (10/PRE-015438)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incendio na torre de refrixeración da fábrica de Ence
- 54649 - 43967 (10/PRE-015450)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as axudas para a prevención dos danos da fauna salvaxe
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- 54642 - 44201 (10/PRE-015467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo
- 54641 - 44244 (10/PRE-015469)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do traballo realizado nos vinte e cinco anos de historia do Instituto Galego de
Promoción Económica
- 54639 - 44353 (10/PRE-015479)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o potencial que podería ter en Galicia a produción descentralizada de enerxía eléctrica con
minicentrais e con microcentrais hidroeléctricas
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- 54637 - 44391 (10/PRE-015482)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o investimento en I+D+i no ano 2016 en Galicia
- 54631 - 44641 (10/PRE-015503)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o contido do Proxecto de drenaxe temporal da mina de Touro presentado por Explotaciones
Gallegas, S. L.
- 54630 - 44820 (10/PRE-015520)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos riscos que presenta para a vida humana e o
medio ambiente a construción das balsas de lodos e inertes reﬂectidas no proxecto de reapertura
da mina de Touro
- 54627 - 44952 (10/PRE-015537)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 4/2017, de protección
e benestar dos animais de compañía
- 54623 - 45088 (10/PRE-015554)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de lixo trasladado a Sogama por ferrocarril no ano 2018
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- 54622 - 45093 (10/PRE-015555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do pagamento das axudas da PAC para o ano
2018
- 54616 - 45647 (10/PRE-015604)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns pola que Galicia non ten un instituto de investigación semellante ao ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País Vasco e Araid de Aragón
- 54615 - 45649 (10/PRE-015605)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego para continuar avanzando no
eido da investigación universitaria en Galicia nos vindeiros anos
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- 54614 - 45694 (10/PRE-015607)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar unha lei de mobilidade
sostible en Galicia
- 54613 - 45737 (10/PRE-015614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
da resposta dos centros ante a posta en marcha dos programas PluriBach e o Bacharelato de
excelencia
- 54612 - 45771 (10/PRE-015620)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que ten realizado o Goberno galego diante dos plans da empresa Vodafone
de realizar un ERE que podería afectar ao persoal que ten en Galicia
- 54608 - 45830 (10/PRE-015629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia
- 54604 - 46026 (10/PRE-015645)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os plans ou as medidas previstas pola Xunta de Galicia para solucionar as continxencias que
poidan derivar da rescisión dos contratos de alugamento das familias residentes nun bloque de vivendas de protección oﬁcial na Patiña, no concello de Cambre, especialmente os daquelas que se
atopan en risco de exclusión social
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- 54600 - 46225 (10/PRE-015662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elaboración dun plan para impulsar e apoiar a recuperación das variedades de froitas autóctonas de Galicia, especialmente de mazás, como alternativa de cultivo e de actividade económica do medio rural
- 54598 - 46372 (10/PRE-015678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da garantía, na actualidade, da seguridade viaria dos
peóns na estrada PO-192 na parroquia de Bamio, así como nas súas conexións coa estrada PO-548
e coa variante norte que une Bamio-Carril con Baión
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- 54596 - 46547 (10/PRE-015689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural de atender os requirimentos da entidade local
menor de Queimadelos, no concello de Mondariz, referidos á situación da base operativa de prevención e de defensa contra incendios forestais do distrito XVII
- 54595 - 46723 (10/PRE-015719)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre as relacións de colaboración que se están a desenvolver entre a Xunta de Galicia e as universidades galegas, a través da Axencia Galega da Industria Forestal, para potenciar o sector forestal
de cara a unha mellora da profesionalización
- 54592 - 47135 (10/PRE-015775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a incidencia que tería a aplicación do acordo adoptado en xullo de 2009 para o agrupamento
do alumnado de educación primaria na actual dotación de unidades de educación primaria e de
persoal docente do CEIP plurilingüe Virxe da Luz, de Portomarín
- 54567 - 49603 (10/PRE-016028)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a actividade desenvolvida polo Observatorio do Solo Empresarial
- 54563 - 49815 (10/PRE-016043)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a homologación dos estudos da Escola de Cantería de Poio e a creación dos correspondentes títulos académicos de ciclo
medio e superior de formación profesional
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- 54553 - 51734 (10/PRE-016177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración, antes do remate do ano 2019, dun plan
estratéxico do xabaril que permita coñecer o alcance dos danos ocasionados por esta especie no agro
- 54576 - 48737 (10/PRE-016306)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de subvencións ao sindicato Xóvenes Agricultores
- 54652 - 43900 (10/PRE-016429)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
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Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas
- 54644 - 44199 (10/PRE-016432)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo
- 54632 - 44640 (10/PRE-016438)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno para evitar os continuos asolagamentos de auga
contaminada que se veñen padecendo na vila de Touro, así como o contido do Proxecto de drenaxe
temporal da mina de Touro presentado por Explotaciones Gallegas, S. L.
- 54626 - 44953 (10/PRE-016443)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía
- 54621 - 45154 (10/PRE-016450)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 9 máis
Sobre a realización polos concellos de Ferrol e de Pontevedra dos trámites necesarios para a posta
en marcha do transporte urbano a que están obrigados
- 54620 - 45212 (10/PRE-016452)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á execución orzamentaria do
Ministerio de Fomento na comunidade autónoma de Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017
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- 54599 - 46371 (10/PRE-016458)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a seguridade viaria dos peóns na
estrada PO-192 na parroquia de Bamio, así como nas súas conexións coa estrada PO-548 e coa variante norte que une Bamio-Carril con Baión
- 54581 - 48015 (10/PRE-016483)
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,
así como o asinamento dalgún convenio de colaboración co Concello para ese ﬁn
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- 54635 - 44401 (10/PRE-016737)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectivo-sexual que está a recibir
a mocidade galega, as actuacións previstas para mellorala e a súa intención de introducila no ensino
- 54633 - 44407 (10/PRE-016738)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados
ao alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión
de uso
- 54619 - 45502 (10/PRE-016754)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da afectividade e da educación sexual en
Galicia, da posibilidade de levar a cabo un plan galego ao respecto no ámbito educativo, así como
dos datos referidos ao desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino
- 54617 - 45646 (10/PRE-016756)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto dos modelos de captación de talento para impulsar
a investigación que desenvolven as fundacións ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País Vasco e Araid
de Aragón, así como as razóns que hai para que en Galicia non exista nada semellante
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- 54603 - 46035 (10/PRE-016764)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para incumprir a ratio de alumnado de infantil no CEIP Padre
Feijoo, de Allariz, en lugar de incrementar unha aula para o curso 2018-2019 e as medidas previstas
ao respecto
- 54601 - 46094 (10/PRE-016765)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os obxectivos da posta en marcha nos centros educativos dunha campaña de concienciación
infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia, así como o ﬁnanciamento público destinado pola
Xunta de Galicia para ese ﬁn
- 54597 - 46379 (10/PRE-016771)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 8 máis
Sobre as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego para continuar avanzando nos
eidos da igualdade e da coeducación en Galicia nos vindeiros anos
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- 54569 - 49343 (10/PRE-016812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación
profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios de selección
seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de decembro de 2019
- 54564 - 49814 (10/PRE-016817)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa a Escola de Cantería de Poio a consecuencia da falta de recoñecemento oﬁcial dos estudos que imparte, así como
acerca das xestións levadas a cabo respecto da demanda da Deputación Provincial de Pontevedra
referida á homologación da súa titulación
- 54647 - 44076 (10/PRE-016943)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a situación sociosanitaria das persoas ingresadas e as condicións laborais do persoal da residencia de maiores de Chantada
- 54629 - 44887 (10/PRE-016973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa evolución que presenta o
perfil das persoas usuarias dos comedores sociais, así como o aumento do seu número ao longo
de 2018
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- 54625 - 45036 (10/PRE-016981)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as medidas que está levando a cabo a Consellería de Sanidade no relativo ao cumprimento
do Plan integral de asistencia ás mulleres e a garantir os seus dereitos sexuais e reprodutivos
- 54607 - 45832 (10/PRE-017011)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación da súa política económica co ﬁn
de evitar a consolidación da pobreza en Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento
dos obxectivos do Plan estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto
- 54640 - 44352 (10/PRE-017197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as posibilidades de produción descentralizada de enerxía eléctrica en Galicia con minicentrais
e con microcentrais hidroeléctricas
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- 54606 - 46014 (10/PRE-017203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a situación que está a atravesar o estaleiro Vulcano na cidade de Vigo, as actuacións levadas
a cabo pola Xunta de Galicia para o remate do ferri que se está a construír nel e a estratexia que
está a seguir para garantir o pagamento das cantidades pendentes aos traballadores, provedores
e empresas auxiliares
- 54602 - 46051 (10/PRE-017204)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a campaña de concienciación infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia posta en marcha,
a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, nos centros de ensino
- 54650 - 43950 (10/PRE-017326)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as axudas para previr os danos causados polo lobo e o porco bravo na gandería e nos cultivos
agrícolas
- 54648 - 43968 (10/PRE-017327)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as axudas para a prevención dos danos da fauna salvaxe
- 54643 - 44200 (10/PRE-017415)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas orzamentarias concretas que vai adoptar o Goberno galego co ﬁn de asegurar o
ﬁnanciamento autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo
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- 54611 - 45817 (10/PRE-017482)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas funcións como redactora a unha
presentadora dos informativos da TVG, así como as previsións ao respecto
- 54605 - 46021 (10/PRE-017483)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a información emitida pola CRTVG o día 10 de febreiro de 2019 respecto das mobilizacións
cidadás levadas a cabo en Madrid, en relación con diversos aspectos da política nacional, así como
en Santiago de Compostela en relación coa xestión do sistema sanitario de Galicia
Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 44077, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “o
funcionamento da residencia de maiores de Chantada”, (publicada no BOPG
número 420 do 28 de xaneiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“A inspección de servizos sociais da Consellería de Política Social tramita todas as
queixas que se interpoñen contra os distintos centros e programas de servizos sociais que
funcionan en Galicia. Así, toda queixa que se recibe deriva nunha investigación sobre os
feitos denunciados, e do seu resultado dáse resposta á persoa que reclama.
Na Residencia DomusVi Chantada realizáronse visitas de inspección ordinaria os anos
2017 e 2018, así como as que derivaron das reclamacións presentadas contra o devandito
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROQZbpE2vH90
Verificación:
CVE-PREPAR: b3752e73-60d4-8516-5536-be8347657684
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

centro nas que foi preciso realizar unha visita para a súa investigación in situ.
Nestas visitas verificouse o funcionamento do centro e tras as mesmas remitíuselle un
requirimento coas deficiencias que era preciso emendar.
Cómpre sinalar que este ano 2019 non se recibiu ningunha reclamación respecto ao
funcionamento deste centro.
En relación á ratio de persoal de atención directa nos centros de atención a persoas
maiores, recóllese na Orde do 18 de abril de 1996, no relativo á regulación das
condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas
maiores.
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Así, establécese que a ratio mínima de persoal de atención directa en réxime de
xornada completa é de 0,20 por usuario/a en módulos destinados á atención de persoas
con autonomía e de 0,35 en módulos destinados a persoas dependentes.
Nas visitas de inspección de servizos sociais que se realizan aos centros de atención a
persoas maiores verifícase de forma exhaustiva o cumprimento dos devanditos
requisitos de persoal.
A verificación desta ratio de persoal faise en función do número de residentes e do seu
nivel de dependencia, isto é, en función das necesidades existentes en cada momento.
Polo tanto, a ratio actualízase en función da evolución do nivel de dependencia das
persoas usuarias, polo que non é estática no tempo.
Actualmente hai 29 persoas tuteladas pola FUNGA na residencia de maiores de
Chantada.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 44400, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e outros/as deputados/as
máis, sobre “a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectiva e
sexual que está a recibir a mocidade galega, as actuacións previstas para mellorala e as
súas intencións referidas á súa introdución no ensino”, (publicada no BOPG número 424
do 1 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento, na sesión plenaria
do día 27 de febreiro de 2019, ao darlle resposta ás preguntas 44402 e 45504 sobre o mesmo
tema. Remitímonos ao alí exposto.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROmktMitvI94
Verificación:
CVE-PREPAR: e093b918-4da1-1e59-ce66-a8533dca7e60
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286123
Data
02/09/2019 09:39

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número 44406, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña Bóveda, sobre
“as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados ao
alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión
de uso”, (publicada no BOPG número 424, do 1 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de 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 44410 e debatida no Pleno da Cámara galega data 12-13/02/2019; á que nos
remitimos porque serviu para explicar

as condicións das garantías e gratuidade dos equipos

informáticos.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROcooGrs3n65
Verificación:
CVE-PREPAR: d8d68f21-1369-ac06-6623-ad4337f311e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A explicación e o debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-13?part=932875c72491-4b0e-a11a-2c7c921b76f4&start=7894

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
2019/1286095
Data
02/09/2019 09:38

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 44899, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, dona Eva Solla
Fernández e don Luís Villares Naveira, sobre “a situación asistencial existente no Hospital
Comarcal de Monforte e as previsións do Goberno galego respecto da cobertura das
prazas vacantes e a recuperación dos postos de traballo perdidos”, (publicada no BOPG
número 428 do 7 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A praza cubrirase tan pronto como se dispoña dun dixestólogo.
A actividade do servizo de dixestivo, tanto a nivel de consultas externas (contando con 2
facultativos especialistas) como en probas (contando cun especialista do propio centro e tamén

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROHb6jPDAP46
Verificación:
CVE-PREPAR: 79e7c8c2-06b6-9285-d7c1-6b767ebb4aa5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cos especialistas que se desprazan da EOXI en dúas xornadas semanais), garante a a atención
de todos os pacientes da área.
As únicas derivacións realizadas ao HULA son as que pola súa complexidade necesitan algún
soporte específico ou que sexa unha técnica que se leva a cabo en centros de referencia.
O Hospital non deriva ningunha intervención cirúrxica a centros concertados.
A praza de rehabilitador/a está cuberta desde o 1 de xuño de 2019.
O orzamento disposto para o Hospital de Monforte no 2019 irá destinado a levar a cabo obras no
hospital.
Non se perderon postos de traballo, senon que foron ampliados tanto nos servizos existentes
como coa creación de novas unidades.
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Nos momentos de sobrecarga asistencial analízase a actividade e contrátanse os reforzos para
garantir a asistencia.
Os datos de lista de espera son publicados na web da Consellería de Sanidade en cumprimento
da normativa vixente.
Xa foi realizada unha presentación aberta a todo o persoal”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROHb6jPDAP46
Verificación:
CVE-PREPAR: 79e7c8c2-06b6-9285-d7c1-6b767ebb4aa5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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174464

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286052
Data
02/09/2019 09:37

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 45503, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno galego da
situación da afectividade e da educación sexual en Galicia, a posibilidade de levar a
cabo un plan galego ao respecto no ámbito educativo e os datos referidos ao
desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino”, (publicada no BOPG
número 431 do 14 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento, na sesión plenaria
do día 27 de febreiro de 2019, ao darlle resposta ás preguntas 44402 e 45504 sobre o mesmo
tema. Remitímonos ao alí exposto.”

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROEh5fWVbdE0
Verificación:
CVE-PREPAR: 2e756509-9151-4396-aae3-699f7a75ea85
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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174466

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286034
Data
02/09/2019 09:36

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 45818, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas
funcións como redactora a unha presentadora dos informativos da TVG, así como as
previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 435 do 21 de febreiro de 2019), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Corporación de Radio-Televisión de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta xa foi respostada oralmente polo director xeral da CRTVG na Comisión de
Control do día 28 de febreiro de 2019 a pregunta do grupo parlamentario do BNG, co número
45721.
A resposta pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativa-

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO1tQbUO9CX6
Verificación:
CVE-PREPAR: c3ae44b0-50e9-0b73-5742-fcc627e663e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

control-corporacion-rtvg-2019-02-28?part=5474c21c-8b27-4a2a-8f420f513e1f9830&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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286032
Data
02/09/2019 09:36

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 45828, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
rectificación da súa política económica co fin de evitar a consolidación da pobreza en
Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento dos obxectivos do Plan
estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto”, (publicada no BOPG número 435 do
21 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROZaSphftBi0
Verificación:
CVE-PREPAR: cfb5f466-b9e1-4521-0995-ae68c0c65c96
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 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. Así mesmo, priorízanse tamén as mulleres 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.
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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.
De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos tramos
da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios, entre outras
melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia, que
suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023, nunha
aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de persoas que
se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en 2017 ao 1,6% en
2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor é menos dun terzo do
rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda comunidade autónoma con

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROZaSphftBi0
Verificación:
CVE-PREPAR: cfb5f466-b9e1-4521-0995-ae68c0c65c96
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

menor taxa de privación material severa, só por detrás de Aragón.
Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en Galicia
son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente).”
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
2019/1285990
Data
02/09/2019 09:34

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47011, formulada polo Grupo
Parlamentario 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), 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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpF7qY8C1i1
Verificación:
CVE-PREPAR: f6ebf1c0-86c6-fb53-1fb6-33aa652ecf24
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpF7qY8C1i1
Verificación:
CVE-PREPAR: f6ebf1c0-86c6-fb53-1fb6-33aa652ecf24
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/1285989
Data
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47057, 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 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), 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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLGZS8LSwR6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7825e177-f8a6-75d1-36b5-20afe2ea88f1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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
2019/1285986
Data
02/09/2019 09:33

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47262, formulada polo Grupo
Parlamentario 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), 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.
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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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Verificación:
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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
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
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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 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.
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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, 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
todos os 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
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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 Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47291, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuación levadas a cabo e
previstas polo Goberno galego para evitar a deterioración ou supresión do servizo
público de axuda no fogar no concello de Forcarei, así como o seguimento e as
inspeccións levadas a cabo ao respecto”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de
marzo de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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2019.
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=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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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2019/1285983
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 47351, 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 razóns da idoneidade do Concello de
Malpica, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, para o posible
asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración para a construción dun
centro de día, así como as actuacións que vai levar a cabo para facilitar a apertura do
centro rematado no concello de Corcubión”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de
marzo de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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.
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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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Nº Saída
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47444, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as deputados/as
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”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada polas Consellerías do Medio
Rural e 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:
➢ 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
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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Verificación:
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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
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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
2019/1285980
Data
02/09/2019 09:33

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47503, 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 447 do 22 de marzo de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de 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 desfrutamos todas as galegas e galegos.
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Os resultados desta aposta histórica pola creación de recursos de conciliación están á vista
de todos:
➢ 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; e 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;
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➢ 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 levamos
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 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
● E de Pontevedra, que abriu en 2010
● Ademáis en Santiago o persoal da administración autonómica conta coa escola de Vite
(dende o ano 1996).
Ademáis 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.
Polo tanto, a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar implantando servizos de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROoX7OW6e8r6
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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
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285979
Data
02/09/2019 09:32

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47596, 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 dotación polo Goberno galego á
Oficinal Agraria Comarcal de Lugo do persoal previsto na Relación de Postos de
Traballo da Consellería do Medio Rural, así como dos recursos necesarios para a
prestación dun servizo axeitado”, (publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería 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.
Pode consultarse no enlace:
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROeIhCQlFXT4
Verificación:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentaciongandaria-montes-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
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47682, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “o contido do informe da Axencia Tributaria de Galicia
referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control fiscal,
así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no portal de
transparencia da Xunta de Galicia”, (publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo de 2019),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte
contido:
“O informe solicitado polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia foi aprobado o pasado
27 de xuño polo Consello Reitor da Axencia Tributaria de Galicia. Unha vez aprobado este informe
foi enviado ao Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios o venres día 28 de xuño. Así
mesmo este informe aparece colgado na páxina web da ATRIGA no seguinte enlace:
http://www.atriga.gal/documents/16561/105563/2018-Informe-Actividade-ATRIGA.pdf/1ddbe356-
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940f-4eed-a998-61a4fccd2c10
Ademais a Directora da ATRIGA compareceu ante a Comisión 3ª

de Economía, Facenda e

Orzamentos, o día 3 de xullo, a petición propia, para explicar o contido de dito informe, do que lle
foi remitida unha copia a cada grupo parlamentario.”
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
2019/1285921
Data
02/09/2019 09:32

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47694, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis 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, o seu grao de desenvolvemento actual e prazo previsto para o seu
remate”, (publicada no BOPG número 447 do 22 de marzo de 2019), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional,
que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta oral
á pregunta con número 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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROe3J5WxFYl5
Verificación:
CVE-PREPAR: 1e9d3845-3036-0573-a948-92ee96d265a3
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285915
Data
02/09/2019 09:32

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47742, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo
López e outros/as deputados/as 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 447 do 22 de marzo de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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.
Neste senso, o compromiso da Xunta pasa por remover os obstáculos que impiden ou

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROCgaoq2dlW9
Verificación:
CVE-PREPAR: e97d9cd3-ce93-1ce0-2b63-abf954c193f0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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
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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 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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROCgaoq2dlW9
Verificación:
CVE-PREPAR: e97d9cd3-ce93-1ce0-2b63-abf954c193f0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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, 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
todos os 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 requirimentos 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
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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 Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROCgaoq2dlW9
Verificación:
CVE-PREPAR: e97d9cd3-ce93-1ce0-2b63-abf954c193f0
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
2019/1285913
Data
02/09/2019 09:32

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 47946, 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 razóns da precariedade que presenta a
dotación de persoal da Oficina Agraria Comarcal de Lugo e as actuacións previstas
polo Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Medio
Rural, que ten o seguinte contido:
“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 á iniciativa 47947.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacionCSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROYIxQ3DTBr9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7db67a22-ff82-8792-3769-8ad4c59396b8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gandaria-montes-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
2019/1285911
Data
02/09/2019 09:32

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 48060, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Luis Villares Naveira e outros/as deputados/as
máis, sobre “as razóns de que Galicia teña os prezos do leite máis baixos do Estado, a
súa relación co descenso do número de produtores e as actuacións previstas polo
Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 456 do 4 de abril de 2019), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería 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 a
iniciativa 48061.
Pode consultarse no enlace:
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROWdZg7XRBf8
Verificación:
CVE-PREPAR: 7c6954d1-4434-db01-c4a6-8625e13b8827
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentaciongandaria-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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174504

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285910
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 48293, 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 456 do 4 de abril de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROlgexpEz4C9
Verificación:
CVE-PREPAR: 559d7333-c1d9-af76-f4c9-166b88a28b05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:
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,
➔ E 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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➔ Ou ‘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:
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.
Servizos 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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROlgexpEz4C9
Verificación:
CVE-PREPAR: 559d7333-c1d9-af76-f4c9-166b88a28b05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O programa Convive de acollemento familiar de persoas maiores, un programa que 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.
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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 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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROlgexpEz4C9
Verificación:
CVE-PREPAR: 559d7333-c1d9-af76-f4c9-166b88a28b05
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
2019/1285907
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 48324, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as 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, así como os criterios seguidos para
establecer os convenios de colaboración cos concellos galegos no ano 2018”,
(publicada no BOPG número 459 do 10 de abril de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“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 á iniciativa 48322.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROQtdkaRURa9
Verificación:
CVE-PREPAR: db80bfb6-a0c5-5dd1-3522-f993617bb631
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentaciongandaria-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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285905
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 48670, 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 459 do 10 de abril de 2019), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada polas Consellerías do Medio Rural e 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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMc6VBO3hn4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7be8ca41-0666-7922-6f87-b0379f317214
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMc6VBO3hn4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7be8ca41-0666-7922-6f87-b0379f317214
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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174513

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285886
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 48972, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luis Villares
Naveira, sobre “as previsións do Goberno galego referidas á presentación no
Parlamento de Galicia do Plan de atención ás persoas sen fogar 2019-2023, a súa
articulación, xestión e inspección, así como o impulso dunha política integral na
materia, e as razóns da demora na implementación da Estratexia Nacional Integral para
persoas sen fogar 2015-2020”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril de 2019),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que
ten o seguinte contido:
“Remitimos a resposta facilitada polo Director Xeral de Inclusión á pregunta oral en comisión
con número de rexistro 48971 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 13 de xuño de 2019
sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo parlamentario.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROc60roHFtT9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ada0397-f5f9-ef45-9431-1b46e977bb45
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-06-13?part=5380d236-cb51-41be-8049-bab56e33b3c4&start=5190.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROc60roHFtT9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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174515

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285885
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49072, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca
Chao Pérez, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa
detección e atención á dislexia no ámbito educativo”, (publicada no BOPG número 463 do
17 de abril de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROBL7gsDlOF9
Verificación:
CVE-PREPAR: b40d2a61-51c4-d8b5-2214-7ce979764d81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.”
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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174517

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285883
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49135, 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), 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 con número de rexistro 49160 e 49137 sobre o mesmo tema, que tiveron lugar na
sesión do Pleno do 8 de maio do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROFpBDWoOci6
Verificación:
CVE-PREPAR: 036900c7-b0f5-bd25-4543-446784030a41
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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174519

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285880
Data
02/09/2019 09:31

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49163, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as deputados/as
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”, (publicada no BOPG número 465 do 23 de abril de 2019), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten
o seguinte contido:
“Remitímonos ás respostas facilitadas pola Conselleira de Política Social ás preguntas orais
en pleno con número de rexistro 49160 e 49137 sobre o mesmo tema, que tiveron lugar na
sesión do Pleno do 8 de maio do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROIIGkAQ1rC5
Verificación:
CVE-PREPAR: 0df94b19-b698-9266-4e73-1522281d26a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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174521

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285878
Data
02/09/2019 09:30

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49183, 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
das reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da responsabilidade penal dos
menores, inseridas no programa electoral dun partido político para as eleccións xerais
de 2019”, (publicada no BOPG número 465 do 23 de abril de 2019), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“Remitímonos á resposta facilitada pola Directora Xeral de Familia, Infancia e Dinamización
Demográfica á pregunta oral en comisión con número de rexistro 49182 sobre o mesmo tema
e presentada polo mesmo grupo parlamentario, que tivo lugar na sesión da Comisión 1ª do 4
de xuño do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO048rZ2U4h0
Verificación:
CVE-PREPAR: c0e315d5-19e7-8ab7-26f3-508ea3f42d92
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracionxeral-xustiza-interior-2019-06-04?part=5676d6d2-3b67-4ac3-bb1f29db99194874&start=4518.”
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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174523

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285877
Data
02/09/2019 09:30

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49262, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e odon Raúl
Fernández Fernández, sobre “as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia
para mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra
a praga do tártago de patas amarelas (‘Vespa velutina’), así como a súa opinión referida á
xestión levada a cabo ao respecto”, (publicada no BOPG número 470 do 30 de abril de 2019),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada polas Consellerías do Medio Rural e 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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLclxu1yib0
Verificación:
CVE-PREPAR: c74b05a3-55e0-8656-ec61-607d38c8c961
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLclxu1yib0
Verificación:
CVE-PREPAR: c74b05a3-55e0-8656-ec61-607d38c8c961
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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174526

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285839
Data
02/09/2019 09:29

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49385, 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
situación na que se atopa a Residencia do Maior de Pontevedra, así como as razóns da
demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso de construír outra nova
con prazas públicas”, (publicada no BOPG número 470 do 30 de abril de 2019), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten
o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Director Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade á pregunta oral en comisión con número de rexistro 49384 sobre o mesmo
tema e presentada polo mesmo grupo parlamenario, que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª
do 9 de maio do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROBWXAdMzHj9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3d7581d0-ab17-59e5-f961-cf6e8b106af0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=10580.”
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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174528

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285835
Data
02/09/2019 09:29

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 49753, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “os datos
referidos ás xuntanzas levadas a cabo pola Comisión Técnica de Accesibilidade, o seu
coñecemento da situación dunha barreira arquitectónica no barrio do Couto, na
parroquia de Abeledo, no concello de Abadín, así como o prazo previsto pola Xunta de
Galicia para o impulso do cumprimento das normas de accesibilidade en todo o
territorio”, (publicada no BOPG número 477 do 15 de maio 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
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.
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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 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
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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, 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
todos os 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
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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 Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 49813 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xose Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en
relación coa situación na que se atopa a Escola de Cantería de Poio, a consecuencia
da falta de recoñecemento oficial dos estudos que imparte, así como as xestións
levadas a cabo respecto da demanda da Deputación Provincial de Pontevedra referida
á homologación da súa titulación”, (publicada no BOPG número 477 do 15 de maio 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 Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións do
mosteiro de Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza cunha
matrícula de 29 prazas. Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación de
Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase un novo proxecto con instalacións propias.
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A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e promover
un dos oficios máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a arte de
traballar a pedra. Así, o centro desenvolve as súas actividades como un obradoiro de
traballo artesanal en pedra, no que se combinan o ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra,
imparte na actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería e
de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación non
regrada que recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para traballar
en diversos lugares do mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son da súa
competencia, xa que na actualidade non son ensinanzas oficiais de FP.
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Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia profesional
de Industrias extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas ensinanzas de FP
teñen pouco que ver coa formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado que
debe cumprir a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o recoñecemento
oficial das súas ensinanzas como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova
titulación de FP que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería, modificando
o Catálogo Nacional de Cualificación Profesionais. Unha vez exista ese novo título, é cando
sería posible o poder facilitar a homologación ou recoñecemento dos títulos expedidos pola
escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional quere deixar
constancia de que está a favor da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan
relación coa tradición e cos sectores produtivos de Galicia.”
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 escrita número 50061, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de
execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano
2018, o seu impacto en Galicia e as actuacións levadas a cabo para palialo”, (publicada
no BOPG número 481 do 29 de maio 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 Goberno galego leva anos apostando de forma clara e inequívoca polas políticas de I+D+i,
de forma aliñada co marco europeo e levando a cabo unha renovación dos instrumentos
postos en marcha para adaptalos á evolución do contexto e do noso sistema de innovación.
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Coa adopción da RIS3 en 2013, a Xunta apostou por un novo marco estratéxico aliñado coas
políticas europeas de I+D+I, cun uso máis eficiente e eficaz dos recursos públicos, e capaz de
impulsar a transformación da economía galega cara un sistema produtivo baseado na
innovación, xerador de crecemento sostible e benestar social.
Dende a posta en marcha da RIS3 en 2014, téñense mobilizados ata o momento 1.280
millóns de euros a través de 850 millóns de euros en 3.815 axudas públicas, que supoñen ao
redor do 73% dos 1.625 millóns de euros marcados como obxectivo para 2020.
Esta intensa aposta do Goberno da Xunta de Galicia pola I+D+i está dando indubidablemente
os seus froitos. Os últimos datos oficiais dispoñibles (INE-2017) mostran incrementos notables
no esforzo que está a realizar o sistema galego de innovación en I+D, e de forma destacada
as empresas, peza fundamental para transformar o coñecemento e as capacidades en valor
social, empregos de calidade e benestar.
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O gasto en I+D creceu en Galicia un +13,3% respecto de 2016, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (+6,0%), como na UE (+3,8%) e a
Eurozona (+4,5%). Galicia foi a segunda comunidade que mais incrementa o investimento en
I+D en 2017.
Se nos centramos nas empresas, o seu gasto en I+D incrementouse en Galicia un +20,1%, un
avance moi superior non só ó rexistrado por España (+8,3%), senón tamén ó efectuado polas
empresas na UE (+5,1%). O dato das nosas empresas é notable considerando países tan
destacados como Alemaña (+9,3%), Francia (+2,2%), Dinamarca (+1,2%) ou Finlandia
(+3,2%), por citar tan só algúns.
O persoal dedicado á I+D experimentou en Galicia un avance do +9,6%, que foi do +22,2%
nas nosas empresas. Tamén neste caso supón unha evolución moi positiva, máis se a
comparamos con España (4,8% e 6,1% respectivamente). Na UE este crecemento foi do
+3,8% e na Eurozona do +3,3%.
Por outra banda o retorno conseguido polas entidades galegas no Programa Marco europeo
de I+D+I Horizonte 2020 (2014-2020) é de máis de 90 millóns de euros, superando, cando
aínda faltan dous anos para a súa finalización, todo o conseguido no anterior Programa Marco
de I+D+I FP7 (2007-2013).
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E dende o Goberno da Xunta de Galicia séguese a reforzar a nivel orzamentario o apoio á
I+D+I como o corrobora incremento que experimentou orzamento da Axencia Galega de
Innovación nos últimos dous anos (2018-2019) que medrou un 53%, 33 millóns de euros máis.
Responsables coa execución, en termos de recursos propios, o nivel de execución do
orzamento da Axencia Galega de Innovación estivo moi próximo ao 100% nos últimos
exercicios e Galicia é a comunidade autónoma cun maior compromiso de gasto dos fondos en
I+D+I, cun 76% do total, no marco do obxectivo temático 1 dos fondos FEDER 2014-2020.
Os resultados que vamos tendo demostran que levamos o camiño axeitado en Galicia, pese
ás dificultades como é a falta de execución dos orzamentos I+D+i do Goberno central, para
cumprir cos indicadores de resultado do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. Dous de eles
así o avalan, xa temos superado amplamente en 2018 os 90 millóns de euros de retorno por
entidades galegas en Horizonte 2020, totalmente en liña co obxectivo de acadar os 120M€ en
2020 e en relación co número de investigadores, o último ano no que dispoñemos datos é
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2017, con 6.128 investigadores superamos xa neste ano o obxectivo de 2020 (6020
investigadores).
Encamiñados cara a unha mellora continua, todos estes resultados indican claramente que
estamos no camiño axeitado, e son resultado do reforzamento na execución das políticas e
orzamentos destinados a I+D+i polo Goberno da Xunta de Galicia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 50114, 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
xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos
residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, os biorresiduos”, (publicada no BOPG número 481 do 29 de
maio 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.
Con todo, tal e como recolle a planificación aprobada na materia, afianzarase a colaboración coas entidades locais,
especialmente no referente á recollida e tratamento dos biorresiduos.
Actualmente, a Xunta está a apoiar aos concellos galegos coa implantación de medidas que os axuden na toma de
decisións para a implantación de diferentes modelos de recollida e tratamento da fracción orgánica. Así, estase a
traballar facilitando composteiros individuais que redundan na prevención de residuos, tamén facilitando
contenedores para a recollida separada da fracción orgánica ou desenvolvendo proxectos demostrativos. Estas
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liñas colaborativas seguirán a desenvolverse respectando as competencias que cada administración ten
abribuídas.
Cabe salientar, ademais, que Sogama xa ten a disposición dos concellos a maior planta de tratamento das
previstas no plan galego 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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En relación coa pregunta con resposta escrita número 50249, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o contido do programa A Revista emitido
pola TVG o 17 de maio en relación coa maquillaxe das nenas para a súa Primeira
Comuñón”, (publicada no BOPG número 483 do 5 de xuño 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 xa foi respostada ao mesmo grupo parlamentario na Comisión de Control do
pasado 5 de xullo ao contestar á iniciativa 50248.
A resposta pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativacontrol-corporacion-rtvg-2019-07-05?part=76492299-0799-4222-a81a94a8e0655901&start=3833.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 50277, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo Goberno galego
para o desenvolvemento regulamentario da Lei 13/2013, de caza de Galicia, así como
para a apertura dun procedemento aberto e participativo para ese fin”, (publicada no
BOPG número 483 do 5 de xuño 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:
“Actualmente, o Goberno galego está a traballar no desenvolvemento regulamentario da lei
13/2013, do 23 de decembro, e prevese a súa aprobación durante o exercicio 2020.
Como non podería ser doutro xeito, a tramitación do regulamento adecuarase ao principio de
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transparencia, de conformidade non só coas esixencias da Lei 27/2006, do 18 de xullo, de
regulación dos dereitos de información, senón tamén coas premisas da Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno.”
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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Data
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 50384, 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 denuncias referidas ao amoreamento, depósito e
xestión supostamente irregular de residuos da construción e demolición potencialmente
contaminantes que veñen facendo varias compañías en predios de solo rústico situados no
concello da Laracha, a autorización polo Goberno galego destas verteduras e a aplicación
do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022”, (publicada no BOPG
número 486 do 12 de xuño 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:
“En maio de 2019, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tivo coñecemento dunha
denuncia na que se daba conta dun acopio e vertido irregular de residuos de construción e
demolición nas inmediacións do campo de fútbol no concello da Laracha. Unha vez se tivo
coñecemento dos feitos, o Concello remediou a situación, limpando a zona e levando os residuos
a un xestor autorizado.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO6TcO78VgH6
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ed99743-47b7-7c80-6f53-67125911c724
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Como non pode ser doutro xeito, a Xunta persegue e sanciona calquera actuación ilegal
relacionada coa xestión de residuos, en cumprimento e aplicación do Plan de Xestión de Residuos
Industriais de Galicia.”
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
2019/1285815
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 50394, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “o cumprimento dos criterios de pluralismo político e
obxectividade nos telexornais da TVG durante as pasadas campañas electorais e as
razóns da emisión de debates ao respecto en horario de mañá, así como as
mobilizacións que veñen facendo os traballadores da CRTVG e as actuacións previstas
para mellorar o clima de relacións laborais nela”, (publicada no BOPG número 486 do 12
de xuño 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 xa foi respostada oralmente polo director xeral da CRTVG na Comisión de
Control do día 21 de xuño de 2019 a pregunta do mesmo grupo parlamentario co número
50394.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROYawZtG7Vp8
Verificación:
CVE-PREPAR: bd79f4c0-07d5-25a0-0907-dc846a90ad55
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A resposta pode verse na seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativacontrol-corporacion-rtvg-2019-06-21?part=2cd45bf2-e5dc-4595-9b80be0e560e71f8&start=7471.”
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
2019/1285813
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 50632, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de
asumir os custos que supón, para as persoas galegas afectadas de extrofia vesical ou
patoloxías afíns, a asistencia sanitaria en centros de referencia públicos de fora de
Galicia, a dispoñibilidade dalgún protocolo de actuación ao respecto, así como de
información e asesoramento aos pais dos nenos afectados”, (publicada no BOPG
número 486 do 12 de xuño de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo galego de Saúde sempre está á procura de proporcionar a mellor atención
sanitaria que requira o proceso asistencial do paciente no centro mais especializado, sexa do

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROcb5gOWXGu5
Verificación:
CVE-PREPAR: c8c19637-56d6-7b36-4ad8-63220f7ce6a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sergas, un centro do SNS ou incluso un centro privado fora de España.
Para a atención desta patoloxía existe un CSUR (nº 63): Atención al complejo extrofiaepispadias para o que hai designados 5 centro a nivel nacional (3 en Cataluña e 2 en Madrid)
Para a derivación dos pacientes a centros do SNS existe un sistema informático que inclúe
todas as fases: autorización da derivación, aceptación, realización, incorporación de
informes...denominado SIFCO (sistema de información do Fondo de Cohesión). Este sistema
serve asi mesmo para facturar estas derivacións entre as CCAA.
Unha vez decidida a derivación do paciente o Sergas se encarga tanto do custe do proceso
asistencial como do financiamento da viaxe do paciente e acompañante, de ser necesario.
Cando se realiza un diagnóstico os especialistas dos hospitais do Sergas están capacitados
para explicar en que consiste o proceso e os pasos a seguir co mesmo, do mesmo modo
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existen guías clínicas que respaldan estas actuacións, así como os consentimentos
informados, polo que non se considera prioritario realizar un protocolo de actuación.
Así mesmo os especialistas acoden a cursos e congresos onde se informan das melloras nos
tratamentos de cada especialidade.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROcb5gOWXGu5
Verificación:
CVE-PREPAR: c8c19637-56d6-7b36-4ad8-63220f7ce6a5
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
2019/1285812
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51626, 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 razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Alimentarias para cambiar de criterio no segundo informe reflectido na Declaración de Impacto
Ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda- 7138, nos concellos de
Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA”, (publicada no BOPG número 469 do 26 de
xuño 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 polas Consellerías do Medio Rural
e Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia aprobou a Lei de implantación empresarial, para favorecer a tramitación de
proxectos sempre que se garanta o cumprimento e as exixencias tanto medioambientais como as que
se marcan desde outros departamentos.
Polo tanto, velarase por identificar esas vías para que, no caso concreto destes proxectos, determinar

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROWUdQoEs1E9
Verificación:
CVE-PREPAR: f763dea4-0c13-7041-2038-f7e2a719d190
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

se as explotacións mineiras se poden seguir desenvolvendo, pero sempre cumprindo con todas as
garantías medioambientais que están recollidas na lei e que son de obrigado cumprimento en Galicia.
A declaración de impacto ambiental á que se fai referencia na iniciativa está dispoñible para consulta
pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.”
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
2019/1285810
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51666, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as circunstancias da
paralización das obras do novo centro de saúde do Saviñao, a súa posible incidencia nun
sobrecusto do proxecto e as previsións da Xunta de Galicia referidas á existencia de
demoras na súa execución”, (publicada no BOPG número 493 do 26 de xuño de 2019), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“As obras de construción do Centro de saúde do Saviñao non están paralizadas. Durante a fase de
escavación xurdiu auga por riba da cota do nivel freático previsto no estudo xeotécnico, e está
previsto realizar un estudo complementario para confirmar a idoneidade da solución arquitectónica
proposta ou, no seu caso, tomar algunha medida para rebaixar a cota de auga.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROnISVsIU1P4
Verificación:
CVE-PREPAR: 867c0e70-d172-d098-db99-f4049e01f497
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ata que no se conte co informe complementario no se pode determinar se existe sobrecusto.
Calquera que sexa a decisión que se adopte, terá en conta as características do terreo, polo que a
estrutura non se verá afectada negativamente por elas.”
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
2019/1285805
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51735, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e odon Raúl
Fernández Fernández, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da elaboración,
antes do remate do ano 2019, dun plan estratéxico do xabaril coa participación e consenso
dos sectores implicados, así como os datos referidos aos expedientes tramitados por
danos desa especie ao abeiro da liña de axudas convocada para o ano 2019, a través da
Orde do 7 de decembro de 2018”, (publicada no BOPG número 493 do 26 de xuño 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 puxo en marcha un amplo paquete de medidas para tentar diminuír as
afeccións ocasionadas polo xabaril. A Consellería de Medio Ambiente está sempre aberta a manter
un diálogo fluído cos distintos sectores implicados e, por esta razón, mantivo diferentes reunións

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO6obIEbe9Q4
Verificación:
CVE-PREPAR: 733f01c5-4015-b022-e628-f5c50642e2b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para consensuar as actuacións a desenvolver dentro das liñas de actuación postas en marcha.
Ata o momento, lévanse tramitados 763 expedientes de axuda por un importe de preto de 600.000
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

Páxina 1 de 1
174557

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:27:10

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO6obIEbe9Q4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:27:10

174558

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285803
Data
02/09/2019 09:27

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51792, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “a valoración do Goberno galego
respecto dos

convenios

de colaboración

asinados

pola Axencia

Galega

de

Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019 por un
importe total de 3.545.510 euros, os criterios de selección seguidos para o seu
asinamento e a publicación dos subscritos durante a X lexislatura”, (publicada no BOPG
número 495 do 1 de 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:
“Cada un dos convenios subscritos pola Axencia Galega de Infraestruturas con concellos
galegos busca solucionar unha problemática relevante desde o punto de vista da seguridade

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMNLRrIAwj9
Verificación:
CVE-PREPAR: 17cd2ac6-ea14-2e30-bbe9-292ed486c952
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

viaria e da funcionalidade da rede de estradas; ou ben vai asociada a cambios de titularidade
de treitos da rede autonómica que se transfire á entidade local correspondente; ou trátase de
actuacións sobre a propia rede de estradas ou a súa contorna, como é o caso de Abegondo
ou Ourense, nos que os concellos colaboran para o seu desenvolvemento coa achega dos
terreos necesarios para a execución das obras.
En calquera caso, é unha parte mínima do orzamento de capital da Axencia Galega de
Infraestruturas a que se destina aos convenios de colaboración con entidades locais. En
concreto, supón unicamente o 1,66% da suma dos capítulos VI+VII no orzamento da AXI para
2019. E hai que considerar que a maior parte das actuacións da AXI derivan de instrumentos
nos que os criterios de asignación de recursos son obxectivos, como a seguridade viaria (de
acordo coa metodoloxía de identificación de Treitos de Concentración de Accidentes); a
mellora da mobilidade peonil e ciclista (Plan de Sendas de Galicia, coas estratexias comarcais
publicadas na web da AXI); e co Plan de reforzos de firme, que se deseña en base ás
inspeccións dos técnicos de acordo co estado global dos firmes da rede autonómica en cada
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ano. Tamén é significativo que a actuación de maior contía nos orzamentos para 2019 é a
autovía do Morrazo, obra que se sitúa no concello de Moaña e dá servizo fundamentalmente a
Moaña, Cangas e Bueu.
En cumprimento da normativa vixente, os convenios de colaboración subscritos entre a
Axencia Galega de Infraestruturas e os distintos concellos galegos desde o comezo desta X
lexislatura ata a data de hoxe publícanse no Diario Oficial de Galicia, na Base de Datos
Nacional de Subvencións e no Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia.
Así, o artigo 15 de Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, impón a cada consellería ou
entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación
dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior. En concreto, a Axencia
Galega de Infraestruturas publicou nas seguintes datas os convenios subscritos na presente
lexislatura:

DOG nº 110, do 10 de xuño de 2016
Convenios 2016

DOG nº 184, do 27 de setembro de 2016
DOG nº 31, do 14 de febreiro de 2017
DOG nº 105, do 5 de xuño de 2017

Convenios 2017

DOG nº 185, do 28 de setembro de 2017

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMNLRrIAwj9
Verificación:
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DOG Nº 25, do 5 de febreiro de 2018
DOG nº 105, do 4 de xuño de 2018
Convenios 2018

DOG nº 192, do 8 de outubro de 2018
DOG nº 32, do 14 de febreiro de 2019

Convenios 2019 ata
a data de hoxe

DOG nº 99, do 27 de maio de 2019

En canto á Base de Datos Nacional de Subvencións (www.infosubvenciones.es), regulada
pola Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e o Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo polo que
se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a publicidade das subvencións e
demais axudas públicas, a Axencia Galega de Infraestruturas publica nesta base de datos
todos os convenios de colaboración incluídos na partida orzamentaria 512.B 760.0 dos
Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia: ‘obras en materia de estradas (convenios
corporacións locais)’.
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A Axencia Galega de Infraestruturas remítelle cada cuadrimestre ao Rexistro de Convenios da
Xunta de Galicia, regulado polo Decreto 126/2006, do 20 de xullo e pola Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno, todos os convenios de colaboración asinados durante
ese período no exercicio das súas funcións. Desde o departamento autonómico que xestiona
o dito Rexistro estase tentando mellorar o ritmo para dar publicidade aos convenios na web co
desenvolvemento dunha aplicación informática máis moderna e polo tanto máis áxil que
permitirá levar a cabo a publicidade dos convenios asinados pola Xunta de Galicia en tempos
moito máis curtos e tamén axilizar os trámites deste procedemento co obxectivo dunha
tramitación electrónica integral.”
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

Páxina 3 de 3
174561

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMNLRrIAwj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:27:02

174562

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285801
Data
02/09/2019 09:26

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51914, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión do
Goberno galego referida á política laboral que está a levar a cabo no Sergas, as
medidas previstas para o respecto dos dereitos laborais e o mantemento dunha
calidade asistencial axeitada, así como as xestións realizadas diante do Goberno
central en relación coa taxa de reposición”, (publicada no BOPG número 495 do 1 de 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada pola directora xeral de Recursos Humanos á pregunta nº
49488 que tivo lugar na Comisión 5ª do 2 de xullo de 2019 e que trataba sobre similar tema.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialCSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROxZWVqlVzb4
Verificación:
CVE-PREPAR: 70092c31-4f36-7706-fce6-3fedf6f23996
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2019-07-02?part=52b6252a-0276-48fb-86f3-be0080089129&start=6311.”
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
2019/1285795
Data
02/09/2019 09:26

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51916, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e dona Paula
Vázquez Verao, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego en materia de diálogo
e atención das reivindicacións das profesionais facultativas de atención primaria,
despois da folga levada a cabo en Vigo”, (publicada no BOPG número 495 do 1 de 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade mantense sempre aberta ao diálogo. O novo xerente da área
sanitaria de Vigo mantivo recentemente unha reunión cos profesionais de atención primaria
desta área.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO44OlG7IXa9
Verificación:
CVE-PREPAR: de061c43-e643-a599-86a6-0df01c16a922
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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174566

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285794
Data
02/09/2019 09:26

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51960, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas económicas que vai
aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio por cento da poboación
galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa”, (publicada no BOPG
número 498 do 4 de 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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROJ3VgqJ8589
Verificación:
CVE-PREPAR: 27e460c1-5a12-1290-96b0-7ee8900d0f36
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 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.
Para o desenvolvemento das medidas incluidas nos ditos instrumentos 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.
De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
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A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos
tramos da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios,
entre outras melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia, que
suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023,
nunha aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social
en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de persoas
que se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en 2017 ao 1,6%
en 2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor é menos dun
terzo do rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda comunidade
autónoma con menor taxa de privación material severa, só por detrás de Aragón.
Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en
Galicia son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROJ3VgqJ8589
Verificación:
CVE-PREPAR: 27e460c1-5a12-1290-96b0-7ee8900d0f36
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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174569

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285792
Data
02/09/2019 09:26

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51967, 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 medidas que vai adoptar o Goberno
galego para corrixir a sinistralidade que rexistra a autoestrada AG-55 no tramo
comprendido entre os quilómetros 15 e 19”, (publicada no BOPG número 498 do 4 de 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 Xunta de Galicia é titular das autoestradas de peaxe A Coruña-Carballo (AG-55) e
Puxeiros-Val Miñor (AG-57), que teñen o seu percorrido dentro do territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia. A explotación das ditas autoestradas correspóndelle a Autoestradas de
Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A., en virtude do

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROAyzBMUeIM4
Verificación:
CVE-PREPAR: 00972c77-58c6-63a9-9c25-f130a531d252
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contrato de concesión administrativa para a construción, conservación e explotación das
autoestradas de peaxe A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros -Val Miñor (AG-57), segundo o
Decreto 23/1995, do 20 de xaneiro.
Entre os puntos quilométricos 18+500 e 18+000 da AG-55, o treito que se considera máis
desfavorable, o trazado da autoestrada consiste nunha aliñación en curva á dereita, cun radio
de 375 metros. Tanto a sinalización horizontal (tramo repintado en 2018), como a vertical
atópanse en boas condicións. Existe barreira de seguridade de formigón na mediana e
metálica na marxe dereita.
A última auscultación do firme levouse a cabo en xuño de 2018. Efectuouse a medición do
coeficiente de rozamento transversal (CRT) e o resultado obtido está entre 55 e 60 en todo o
tramo.
Da análise dos accidentes rexistrados no treito ao que se refire a iniciativa, despréndese unha
multicausalidade. O estado do vehículo, o factor humano e a infraestrutura inflúen de distinto
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xeito nestes: respecto ao estado do vehículo, inflúe o estado dos pneumáticos; sobre o factor
humano pode ser clave a falta de adecuación da velocidade ás condicións meteorolóxicas; en
canto á infraestrutura, fíxose unha actuación o pasado 1 de xullo de mellora de adherencia
entre o pavimento e o vehículo, e continuarase cun seguimento da evolución das condicións
da estrada e da sinistralidade para tomar as medidas adicionais que sexan precisas, se fose
necesario.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROAyzBMUeIM4
Verificación:
CVE-PREPAR: 00972c77-58c6-63a9-9c25-f130a531d252
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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174572

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285791
Data
02/09/2019 09:26

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51970, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a realización por parte do Goberno galego
dalgún estudo en relación co control da adherencia terapéutica da poboación, en especial por
motivos económicos, así como os datos e as medidas previstas ao respecto”, (publicada no
BOPG número 498 do 4 de 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde ten información pormenorizada do consumo de farmacia e tense
perfectamente identificada a retirada de medicación polos pacientes en oficinas de farmacia da
Comunidade Autónoma de Galicia.
A adherencia mídese de xeito cotiá nos centros hospitalarios, nos pacientes que acuden ás consultas
externas a través dunha metodoloxía específica; forma parte da atención farmacéutica de calidade que
proporcionan os profesionais.
A adherencia no ámbito extrahospitalario, nos centros de atención primaria tanto os médicos como a
enfermería ou os farmacéuticos de atención primaria, son profesionais que revisan os tratamentos dos

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROuArvoz8XM9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6eeb9326-7645-9d16-c522-45fda518dd34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pacientes.
Os pacientes que utilizan medicación de dispensación hospitalaria obteñen medicación sen coste e
ademais con control da adherencia.
No que respecta á receita médica, non se aprecian cambios na retirada da medicación.”
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
174573

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:26:09

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROuArvoz8XM9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:26:09

174574

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285787
Data
02/09/2019 09:25

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 52058, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e dona Paula Vázquez Verao, sobre “as
actuacións levadas a cabo pola Consellería de Sanidade para a detección, a atención e o
tratamento dos problemas de saúde mental materna no período perinatal cos recursos
necesarios”, (publicada no BOPG número 502 do 10 de 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A OMS menciona como principais causas de mortalidade materna as hemorraxias, infeccións,
hipertensión, e as complicacións no parto, supoñendo estas o 75% das causas de morte perinatal.
Estímase que ata un 15% das mulleres poden presentar cadros depresivos de diferente grado de
severidade no período perinatal. Por iso o papel dos equipos de atención primaria é fundamental, xa
que son os profesionais que acompañan á muller ao longo do seu ciclo vital prestándolle unha atención
integral, integrada e continuada

e tendo en conta que a xestación e o puerperio son etapas

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROKWr1APUs44
Verificación:
CVE-PREPAR: eb9f1830-d562-c607-19b8-c1c2a647d0c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vulnerables. Polo tanto os profesionais de atención primaria están en condicións de ser os que primeiro
detecten a sintomatoloxía.
Os tratamentos psicolóxicos fannos os diferentes equipos de saúde mental, tanto comunitaria, como
dende os programas de enlace hospitalario para a atención os problemas de saúde mental.”
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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174576

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285785
Data
02/09/2019 09:25

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 52206, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e don Antón Sánchez
García, sobre “as medidas desenvolvidas, as que está desenvolver e as previstas pola
Consellería de Sanidade para solucionar a crise da atención primaria, a problemática
dos puntos de atención continuada e as carencias relevantes da atención pediátrica, en
especial no rural”, (publicada no BOPG número 502 do 10 de 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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 conta con 7 liñas estratéxicas a priorizar, que
definen a atención primaria dos próximos anos. Priorizanse 7 liñas estratéxicas que terán un
orzamento específico que ascende a 102 M€ para o período 2019-2021.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO09qRyV1Gx0
Verificación:
CVE-PREPAR: bda7f7a2-ef60-3ca0-a412-07a508b9cbe0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En relación cos Puntos de Atención Continuada o 17 de xullo de 2019 as organizacións
sindicais CIG, CESM, O'Mega, CCOO, UGT y CSIF e os representantes del Comité de folga
asinaron un acordo polo que se procede á desconvocatoria da folga nos Puntos de Atención
Continuada (PACs).
A falta de pediatras é un feito en todo o territorio nacional que se acentúa no período estival
ao coincidir co período de maior número de solicitudes de permisos de vacacións dos
profesionais polo que desde a Consellería de Sanidade lévanse a cabo as medidas
necesarias para garantir a asistencia pediátrica ao 100% da poboación infantil ao tempo que
se respecta o dereito dos profesionais ao disfrute das vacacións.
A organización interna dos centros corresponde ao Xefe de Servizo e existe variabilidade na
abordaxe desta modalidade de demanda.
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Este ano ofertáronse por primeira vez contratos de continuidade por un ano con posibilidade
de prórroga de ata 3 anos o que está a demostrar que a Consellería de Sanidade aposta pola
fidelización dos profesionais que rematan o seu período formativo; e tamén dos profesionais
fixos que contan cun concurso de mobilidade aberto e permanente.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO09qRyV1Gx0
Verificación:
CVE-PREPAR: bda7f7a2-ef60-3ca0-a412-07a508b9cbe0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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174579

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285783
Data
02/09/2019 09:25

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 52222, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
suspensión da aplicación de herbicidas nas marxes das estradas de titularidade autonómica para a
eliminación de mato, polos riscos ambientais e para a saúde que supón”, (publicada no BOPG número
502 do 10 de 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 Xunta está a avaliar a viabilidade de adoptar medidas alternativas de control de vexetación nas estradas,
blindando o obxectivo prioritario de garantir a seguridade viaria. A posible adopción destas accións
alternativas á aplicación de herbicidas permitirían unha progresiva redución do seu uso.
A Axencia Galega de Infraestruturas, como órgano encargado do mantemento das vías autonómicas, leva a
cabo actuacións para o control da vexetación nas marxes das estradas para manter a funcionalidade da
rede, garantido a seguridade co mantemento da visibilidade para os condutores e do espazo libre de tránsito
para os peóns. Este é o obxectivo das campañas de control da vexetación que periodicamente se levan a
cabo nas estradas autonómicas, sempre cumprindo coa normativa vixente, esixindo a utilización de produtos
autorizados que son estendidos por persoal especializado e só cando as condicións climatolóxicas son as

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROmjhoTuWXQ2
Verificación:
CVE-PREPAR: ec314644-3be4-c128-3a27-37f042deb858
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

idóneas para acadar un efecto localizado sobre a vexetación máis próxima ás estradas.
O glifosato está autorizado pola Unión Europea, tal como establece o Regulamento de execución (UE)
2017/2324 da Comisión do 12 de decembro de 2017. Un produto que tamén está a ser empregado pola
Administración do Estado nas estradas da súa titularidade e por entidades locais.”
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
2019/1285742
Data
02/09/2019 09:25

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 52388, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do Goberno
galego para trasladar o xerente da área sanitaria de Vigo á Xerencia da área sanitaria de
Ourense”, (publicada no BOPG número 509 do 22 de 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Xerente da área sanitaria de Ourense ten máis que demostrada a súa cualificación e
capacidade ao longo dos seus 19 anos de traballo no Servizo Galego de Saúde en distintos postos
directivos nos Hospitais.
Leva representado ao servizo Galego de Saúde en máis de 100 congresos nacionais e
internacionais, todos eles relacionados coa xestión sanitaria e en actividades docentes
relacionadas tamén coa xestión sanitaria tanto en España coma no estranxeiro, especialmente en
Latinoamérica.
A súa experiencia é especialmente importante no ámbito da posta en marcha de novos hospitais

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROxxop6p0Ny9
Verificación:
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participando directamente na posta en marcha do Hospital Clínico Universitario de Santiago, na
apertura do Hospital Lucus Augusti, na apertura do Álvaro Cunqueiro e na reordenación integral da
área sanitaria de Vigo, como xerente.”
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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Data
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 43902, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “o incendio na torre de refrixeración da fábrica de ENCE”, (publicada no BOPG número
417, do 23 de xaneiro 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 mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 7 de febreiro de
2019 pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, en resposta á pregunta oral
43901.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre o incendio
acontecido en Ence e actuación realizada pola Xunta de Galicia”.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO5QBzw9SYZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: e16155a7-4cd0-8cc7-6ea0-f43848fbc745
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286199
Data
02/09/2019 09:41

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43967, formulada polo Grupo
Parlamentario de En marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, don David Rodríguez
Estévez e dona Paula Quinteiro Araujo, sobre “as axudas para a prevención dos danos da
fauna salvaxe”, (publicada no BOPG número 417 do 23 de xaneiro 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:
“En relación ás axudas convocadas este ano, e co obxectivo de consensuar as medidas e a súa
implantación, na elaboración das bases tivéronse en consideración diferentes propostas formuladas
polo sector. Por exemplo, tivéronse en conta propostas relacionadas coa adquisición de cans e
incorporouse a proposta de incluír a instalación de valados como medida preventiva
subvencionable. Tamén se consideraron distintos aspectos relativos á baremación como, por
exemplo, a de puntuar a existencia de danos previos nas explotacións para favorecer que os
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO1GZ607HIQ5
Verificación:
CVE-PREPAR: aed8a8d7-5533-6a81-de77-1eff07f1af36
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gandeiros máis afectados teñan preferencia na concesión destas axudas”.
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
2019/1286181
Data
02/09/2019 09:40

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44201 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 medidas orzamentarias concretas
que vai adoptar o Goberno galego co fin de asegurar o financiamento autonómico
para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo”, (publicada no BOPG número
423 do 31 de xaneiro 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, a Consellería
de Medio Ambiente Territorio e Vivenda e a Consellería do Mar, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da
Consellería do Mar á pregunta escrita número 44202, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROvwgkx7iXj1
Verificación:
CVE-PREPAR: 22e24452-ced7-60c0-e3c5-b1a26532db97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia número 456, do 4 de abril 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
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286160
Data
02/09/2019 09:40

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44244, 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 traballo realizado nos
vinte e cinco anos de historia do Instituto Galego de Promoción Económica, Igape”,
(publicada no BOPG número 423 do 31 de xaneiro 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 do Instituto Galego de Promoción
Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate
da pregunta 44243 que tivo lugar na sesión do 7 de marzo 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-2019-03-07?part=d1ef5fcc-21c6-47c5-bbf1-ae8f74797831&start=91
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpG9tVAGmT4
Verificación:
CVE-PREPAR: e1c84927-ffc5-6cd0-9222-5b41339797e3
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

174590

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:40:17

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpG9tVAGmT4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:40:17

174591

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286154
Data
02/09/2019 09:40

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 44353, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “o potencial que
podería ter en Galicia a produción de enerxía eléctrica descentralizada con minicentrais
e microcentrais hidroeléctricas”, (publicada no BOPG número 423, do 31 de xaneiro 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 produción de enerxía eléctrica lévase a cabo mediante o outorgamento de concesións
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXVInmeCuv8
Verificación:
CVE-PREPAR: d00bcb14-6ba7-b9a9-40a8-99f477c4afa0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

administrativas realizado tras a preceptiva tramitación do procedemento establecido
normativamente que ten que ser instado, en todo caso, polos particulares interesados.
Actualmente para as concas de Galicia Costa, impídese, segundo o disposto no artigo 44.d da
normativa do vixente Plan Hidrolóxico, aprobado polo Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro,
o outorgamento de novas concesións que supoñan a implantación de novos obstáculos
transversais no leito ou calquera outro elemento que comprometa, a xuízo da Administración
hidráulica, o mantemento da continuidade lonxitudinal fluvial.
Polo tanto, na actualidade, o Plan Hidrolóxico vixente establece que non poderán ser
autorizados novos elementos transversais nos ríos, o que leva consigo que toda solicitude que
supoña a implantación dun novo obstáculo nos ríos debe ser denegada, permitíndose
unicamente a repotenciación de centrais existentes.
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É mais, de acordo coas directrices sentadas pola planificación e de acordo coa política de
augas actual, debe traballarse para localizar obstáculos inactivos nos ríos coa finalidade de
eliminalos e potenciar máis a continuidade fluvial deses ríos”.
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
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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
2019/1286149
Data
02/09/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44391 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona
Ánxeles Cuña Bóveda, sobre “o investimento en I+D+i no ano 2016 en Galicia”,
(publicada no BOPG número 423 do 31 de xaneiro 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:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXs9WYM8q46
Verificación:
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“A Xunta ven reforzando a nivel orzamentario a apoio á I+D+i. O orzamento do ano
2018 da Axencia Galega de Innovación incrementouse nun 26,35% respecto ao
exercicio 2017, e no ano 2019 o incremento respecto a 2018 foi do 20,90%. Por
tanto temos incrementado nestes dous últimos anos o orzamento de GAIN nun 53%
(33,3 millóns de euros).
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.
Coa adopción da RIS3 en 2013, a Xunta apostou por un novo marco estratéxico
aliñado coas políticas europeas de I+D+I, cun uso máis eficiente e eficaz dos
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recursos públicos, e capaz de impulsar a transformación da economía galega cara
un sistema produtivo baseado na innovación, xerador de crecemento sostible e
benestar social.
Dende a posta en marcha da RIS3 en 2014, teñense mobilizados ata o momento
1.280 millóns de euros a través de 850 millóns de euros en 3.815 axudas públicas,
que supoñen ao redor do 73% dos 1.625 millóns de euros marcados como obxectivo
para 2020.
O seguinte paso para afondar na especialización intelixente é o salto a dinámicas de
colaboración público privadas máis avanzadas e eficientes, representadas polos
hubs de innovación dixital. Por iso estamos a poñer en marcha, en liña coas
directrices da UE, os hubs de innovación dixital para que as pemes teñan acceso ás
tecnoloxías dixitais, pero tamén -e aquí radica a principal novidade e valor deste
instrumento-, para que estas atopen o apoio necesario para implantalas e levar ao
mercado con éxito os produtos e servizos innovadores.
A constitución de hubs competitivos agora é imprescindible para que Galicia teña un
lugar destacado no mapa de innovación europeo no futuro. Ademais, é a única forma
de que Galicia se anticipe para ter acceso aos máis de 9,2 billóns de euros que a
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXs9WYM8q46
Verificación:
CVE-PREPAR: df0df1f7-efd9-d627-ced0-6745750ca4d9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

UE, a través do programa Europa Dixital, destinará á rede europea de hubs de
innovación no período 2021 2027.
Os resultados que vamos tendo demostran que levamos o camiño axeitado en
Galicia, pese as dificultades como é a falta de execución dos orzamentos de I+D+i
do Goberno central, para cumprir cos indicadores de resultado do Plan estratéxico
de Galicia 2015-2020. Dous deles así o avalan: xa temos superado amplamente en
2018 os 90 millóns de euros de retorno por entidades galegas en Horizonte 2020,
totalmente en liña co obxectivo de acadar os 120M€ en 2020 e en relación co
número de investigadores, o último ano no que dispoñemos de datos é 2017 con
6128 investigadores, superando xa neste ano o obxectivo de 2020 (6020
investigadores).
páxina 2 de 4
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Esta intensa aposta do Goberno da Xunta de Galicia pola I+D+i está dando
indubidablemente os seus froitos. Os últimos datos oficiais dispoñibles (INE-2017)
mostran incrementos notables no esforzo que está a realizar o sistema galego de
innovación en I+D, e de forma destacada as empresas, peza fundamental para
transformar o coñecemento e as capacidades en valor transformar o coñecemento e
as capacidades en valor social, empregos de calidade e social, empregos de
calidade e benestar.
Galicia foi tras Baleares (que é a Comunidade que menos adica do seu PIB á I+D) a
Comunidade que mais incrementou o seu gasto en I+D, un 13,3% respecto do ano
anterior e a que máis incremento experimentou do persoal dedicado á I+D, un 9,6%.
En Galicia se incrementou o gasto per capita en I+D nun 13,7% respecto do ano
anterior, bastante máis do dobre que no conxunto do Estado, que se incrementou
nun 5,7%.
Un total de 10.266 personas dedicaronse en Galicia en 2017 a actividades de I+D, o
que supuxo un aumento do 9,6% respecto do ano anterior. Galicia foi a segunda
comunidade (tras Baleares) con maior incremento, sendo a do conxunto do estado
do 4,8%. E a día de hoxe hai máis técnicos e profesionais científicos e intelectuais
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXs9WYM8q46
Verificación:
CVE-PREPAR: df0df1f7-efd9-d627-ced0-6745750ca4d9
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traballando en Galicia (187.700) que en toda a serie histórica publicada polo IGE
(desde o 3º trimestre de 2009).
E se nos centramos nas empresas, o seu gasto en I+D incrementouse en Galicia un
+20,1%, un avance moi superior non só ao rexistrado por España (+8,3%), senón
tamén ao efectuado polas empresas na UE (+5,1%). O dato das nosas empresas é
notable considerando países tan destacados como Alemaña (+9,3%), Francia
(+2,2%), Dinamarca (+1,2%) ou Finlandia (+3,2%), por citar tan só algúns.
Indicadores que están a avalar que a aposta deste Goberno nas últimas lexislaturas
é decidido e inequívoco en políticas de I+D+I ao servizo do desenvolvemento social
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e económico de Galicia, que está conseguindo trasladar mellor a recuperación
económica ao investimento en I+D, en comparación co conxunto estatal.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
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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: 44641 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “o contido do Proxecto de drenaxe temporal da mina de Touro presentado por
Explotaciones Gallegas, S. L.”, (publicada no BOPG número 427 do 6 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xuño-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 Xunta vén realizando un labor de vixilancia e control do estado das masas das augas na
contorna da antiga mina de Touro e traballa para minimizar posibles afeccións ás concas dos
ríos.
O Goberno galego vixía e continuará esixindo o estrito cumprimento das normas e garantías
medioambientais por parte das empresas que actualmente operan nos terreos da mina,
realizando as inspeccións oportunas e incoando os expedientes sancionadores que procedan,
como de feito xa ten feito: no último ano téñense incoado expedientes sancionadores por importe

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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de 80.000 euros por mor de vertidos non autorizados”.
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: 44820, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal
Ogando, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto dos riscos que presenta
para a vida humana e o medio ambiente a construción das balsas de lodos e inertes
reflectidas no proxecto de reapertura da mina de Touro”, (publicada no BOPG número
427 do 6 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 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 44819
que tivo lugar na sesión do 6 de marzo de 2019 da Comisión 2ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff-

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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Verificación:
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591b68ac2da3&start=2738
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 44952, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a data prevista pola Xunta de Galicia para o
desenvolvemento da Lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía”, (publicada
no BOPG número 427, do 6 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 do Medio Rural e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As decisións en relación á vacinación contra a rabia en Galicia tomáronse en base á situación
epidemiolóxica histórica da enfermidade e á localización da nosa Comunidade no noroeste peninsular.
España (territorio peninsular e illas) non rexistrou casos de rabia en animais terrestres dende o ano
1964, coa excepción dun brote en Málaga en 1975 e do caso de rabia importado de Marrocos declarado
en xuño de 2013, sendo declarada oficialmente libre dende o ano 1978. Unicamente nas Cidades
Autónomas de Ceuta e Melilla, dada a súa proximidade ao territorio marroquí, país non oficialmente libre
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO0RjMi2xOz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 34062fa4-0919-40d2-5782-5bce5c95e755
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

desta enfermidade, déronse de forma esporádica casos importados de rabia, en cans e nalgún équido.
A rabia canina está presente especialmente en África e Asia. En Europa, os principais reservorios da
rabia terrestre son o raposo vermello, seguido por outros pequenos carnívoros salvaxes como o can
mapache en Europa Central e o Báltico, e o morcego. A presenza da rabia en Europa en animais
salvaxes durante os últimos anos concentrouse nos países bálticos e de Europa do Este.
Por outra banda, a chegada a Galicia de casos de rabia vulpina, mediante a entrada ao noso país
dalgún raposo de xeito natural, non se considera probable, tendo en conta que Francia e Portugal están
libres deste tipo de rabia.
En relación á rabia canina, a localización de Galicia, no oeste peninsular, fai que a nosa Comunidade
quede fóra das grandes rutas que atravesan o noso país procedentes de África e con destino a
diferentes países europeos.
Finalmente, debe terse en conta que o movemento de mascotas dende países comunitarios ou terceiros
países, tanto o traslado de animais de compañía sen ánimo comercial como nos movementos
Páxina 1 de 2
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comerciais destes animais, deben cumprir con estritos requisitos sanitarios especificamente en relación
con esta enfermidade, co fin de manter o estatus dos países libres como é o caso de España.
Nestas circunstancia, no ano 1994 considerouse que en Galicia non era necesaria a vacinación
obrigatoria dos cans e os gatos fronte a rabia, manténdose como voluntaria, dándose o caso de que
dende esa data non se declarou ningún caso na nosa Comunidade.
Ao respecto, dende o Servizo de Sanidade Animal efectúase un seguimento permanente da situación
epidemiolóxica da enfermidade, tanto no norte de África, como en Europa, de tal xeito que se esta se
modificara en calquera momento, valoraríase a necesitade de establecer a vacinación obrigatoria fronte
a esta enfermidade.
Así mesmo, existe un protocolo permanente de coordinación do Servizo de Sanidade Animal coas
autoridades sanitarias de sanidade exterior, que contempla medidas inmediatas de illamento e
corentena preventivas ante a detección de calquera mascota con incidencias na documentación
sanitaria obrigatoria
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda traballa desde hai meses no desenvolvemento
regulamentario da lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía.
Neste marco, abrirase un proceso participativo e amplo co obxectivo de conseguir o máximo consenso e
éxito na aplicación da normativa.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO0RjMi2xOz9
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En relación ao lema de veterinaria, o Goberno galego, no exercicio das súas competencias, vela polo
cumprimento desta premisa, reflectida na normativa de aplicación en materia de sanidade animal e
saúde pública”.
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: 45088 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 porcentaxe de lixo traslado a Sogama
por ferrocarril no ano 2018”, (publicada no BOPG número 430 do 13 de febreiro 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:
“O obxectivo establecido por Sogama era lograr que ao longo do ano 2018 o

transporte de residuos urbanos por ferrocarril chegase ao 55%. No último trimestre
do ano este obxectivo superouse, acadando o 56,70% en setembro, o 58% en
novembro e o 57,90% en decembro.
En canto ao contido de auga, este varía en función de moitas circunstancias, tanto
no transporte por ferrocarril como por estrada, sempre en función da composición do
lixo.
Tendo en conta a alta dispersión da poboación galega e a actual infraestrutura

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROZiNSBrCNZ1
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ferroviaria, estenderase o transporte de lixo por tren a todos aqueles puntos da
xeografía galega nos que sexa posible desde unha concepción de sostibilidade
(técnica, ambiental, económica e social).”
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 45093, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Moisés Blanco Paradelo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galeo respecto do pagamento
das axudas da PAC para o ano 2018”, (publicada no BOPG número 430, do 13 de febreiro 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 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 45092.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROvWUDtrbsB6
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pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentaciongandaria-montes-2019-05-15?part=af8449c3-8644-496a-b165-3c827bb4f087&start=2196
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 45647, formulada polo Grupo
Parlamentario de En marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “as razóns pola que Galicia non ten un instituto de investigación
semellante ao ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País Vasco e Araid de Aragón”, (publicada
no BOPG número 430, do 13 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 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 45781 e publicada no BOPG número 456, de data 04/04/2019; á

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO2yq3MTqOi5
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 45649, formulada polo Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as deputados/as do mesmo
grupo, sobre “as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego para continuar
avanzando no eido da investigación universitaria en Galicia nos vindeiros anos”, (publicada no
BOPG número 430, do 13 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 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 45648 e debatida na Comisión 4ª de data 21/03/2019; á que nos remitimos porque
serviu para expoñer o modelo propio e diferencial que a Consellería de Educación, Universidade e FP está
a desenvolver coas universidades galegas en materia de fomento da investigación no Sistema
Universitario de Galicia.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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O debate pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-2019-03-21?
part=03da1e39-9c9d-462f-8955-90df07cf75ec&start=1449
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: 45694 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel
Álvarez Martínez e dona María Luisa Pierres López, sobre “ a opinión do Goberno
galego respecto da necesidade de elaborar unha lei de mobilidade sostible en
Galicia”, (publicada no BOPG número 430 do 13 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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROSRS5TPAlV2
Verificación:
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Mobilidade en resposta á pregunta oral en Comisión número 45693, de similar
contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi substanciada na
sesión da Comisión 2ª celebrada o 6 de marzo de 2019.
A resposta completa do director xeral de Mobilidade pode consultarse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-85544717-97ff-591b68ac2da3&start=4206

páxina 1 de 2

174615

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:36:42

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-85544717-97ff-591b68ac2da3&start=4891
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: 45737 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Luis Manuel
Álvarez Martínez e dona María de la Concepción Burgo López, sobre “a valoración
por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
da resposta dos centros ante a posta en marcha dos programas ´Pluribach´ e o
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´Bacharelato de Excelencia´”, (publicada no BOPG número 430 do 13 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

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 45735, debatida na sesión da Comisión 4ª do
21.02.2019 e á que nos remitimos porque serviu para expor a aposta pola
aprendizaxe de linguas estranxeiras no bacharelato.
A citada resposta pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura2019-02-21?part=6f3c6c5a-f3fa-4cd2-990e-37e90436ebef&start=5251
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROuYmGEWma35
Verificación:
CVE-PREPAR: d6ac41c5-5a02-c704-7986-393c16e78d25
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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174620

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286038
Data
02/09/2019 09:36

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45771 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
que ten realizado o Goberno galego diante dos plans da empresa Vodafone de
realizar un ERE que podería afectar ao persoal que ten en Galicia”, (publicada

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO3XoLR4BDk6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ae7a2b2-1ab7-c888-0701-3604c6fafb08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

no BOPG número 430 do 13 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 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
45772 que tivo lugar na sesión 7 de marzo 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-2019-03-07?part=c550751e-3ba3-4b98-8309907976deef0e&start=5222
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO3XoLR4BDk6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ae7a2b2-1ab7-c888-0701-3604c6fafb08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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174623

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286026
Data
02/09/2019 09:35

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45830 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as 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 434 do 20 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 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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXwji2Sbjy9
Verificación:
CVE-PREPAR: 537c9c59-8177-9f75-2f57-4e22cf7d5308
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da inclusión social para o período 2014-2020 cun enfoque baseado na inclusión 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. 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.
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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.
De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos
tramos da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios,
entre outras melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia, que
suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023, nunha
aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de persoas
que se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en 2017 ao 1,6%
en 2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor é menos dun
terzo do rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda comunidade
autónoma con menor taxa de privación material severa, só por detrás de Aragón.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROXwji2Sbjy9
Verificación:
CVE-PREPAR: 537c9c59-8177-9f75-2f57-4e22cf7d5308
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en
Galicia son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente)”.
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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174626

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286019
Data
02/09/2019 09:35

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46026, 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 plans ou as medidas previstas pola Xunta de Galicia
para solucionar as continxencias que se poidan derivar da rescisión dos contratos de
alugamento das familias residentes nun bloque de vivendas de protección oficial na Patiña,
no concello de Cambre, especialmente os daquelas que se atopan en risco de exclusión
social”, (publicada no BOPG número 434, do 20 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 Medio Ambiente Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia interesouse dende o primeiro momento sobre a situación das vivendas da
Patiña e realizou xestións coa empresa propietaria das mesmas, conseguindo que aceptase
prorrogar os contratos de alugueiro que vencen nas mesmas condicións que teñen na actualidade.
Ese compromiso foi comunicado por representantes do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRObcfvd7guh9
Verificación:
CVE-PREPAR: ef169ed3-b5f1-1981-70a5-cc4bbf8dca65
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

aos representantes dos veciños”.
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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174628

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286010
Data
02/09/2019 09:34

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46225, 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 opinión do Goberno galego respecto da elaboración
dun plan para impulsar e apoiar a recuperación das variedades de froitas autóctonas de
Galicia, especialmente de mazás, como alternativa de cultivo e de actividade económica do
medio rural”, (publicada no BOPG número 434, do 20 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 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 46224.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandaria-

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROlLEbnH6iS6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ffa78f9-15d4-f317-2db2-4a51443628b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

montes-2019-05-15?part=af8449c3-8644-496a-b165-3c827bb4f087&start=3114

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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174630

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286008
Data
02/09/2019 09:34

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46372 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat
Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta
de Galicia respecto da garantía na actualidade da seguridade viaria dos peóns
na estrada PO-192 na parroquia de Bamio, así como nas súas conexión coa
estrada PO-548 e coa Variante Norte que une Bamio-Carril con Baión”,
(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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta
escrita número 46373, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, cuxa contestación foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia número 459, do 10 de abril de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMplk05ysf9
Verificación:
CVE-PREPAR: 432d7078-c572-16c3-30f4-6cfb189f4d50
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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174632

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286003
Data
02/09/2019 09:34

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46547, 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 “as previsións da Consellería do Medio Rural de atender
os requirimentos da entidade local menor de Queimadelos, no concello de Mondariz, referidos
á situación da base operativa de prevención e de defensa contra incendios forestais do distrito
XVII”, (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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
Este tema xa foi tratado na pasada Comisión 7ª, celebrada o 24 de abril de 2019, polo director xeral
de Defensa do Monte, dando resposta á pregunta 46548.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROEIfHCy8O60
Verificación:
CVE-PREPAR: 22f6e915-bd21-56e3-1d64-b2f2b8ceeb23
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandariamontes-2019-04-24?part=235254d6-974e-4971-ae74-1e538a8c5100&start=120
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
2019/1285992
Data
02/09/2019 09:34

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 46723, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as relacións de colaboración que se están a desenvolver
entre a Xunta de Galicia e as universidades galegas, a través da Axencia Galega de Industrias
Forestais, para a potenciación do sector forestal cara unha mellora da profesionalización”,
(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 director da Axencia Galega da Industria Forestal, adscrita
á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 46722 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-enerxia-comercio-turismoCSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpxlkJnfvN6
Verificación:
CVE-PREPAR: d3ed5437-cd60-69a8-7843-c09343c01267
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2019-04-03?part=350f1f18-a7ac-414e-9184-383cb51f5a27&start=2209
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

174635

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:34:13

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROpxlkJnfvN6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:34:13
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285987
Data
02/09/2019 09:33

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 47135, 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 incidencia que tería a aplicación do
acordo adoptado en xullo de 2009 para o agrupamento do alumnado de Educación
Primaria, na actual dotación de unidades de educación primaria e de persoal docente do
CEIP plurilingüe Virxe da Luz de Portomarín”, (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

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROYjKgFzDM28
Verificación:
CVE-PREPAR: c16c05f7-0336-b4a7-6906-f70329b721c6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

por escrito á pregunta con número 47136, publicada no BOPG número 456, do 04/04/2019, e á
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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174638

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285836
Data
02/09/2019 09:29

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 49603, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “a actividade desenvolvida polo
Observatorio do Solo Empresarial”, (publicada no BOPG número 476, do 14 de maio 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 Observatorio de Solo Empresarial, que dependerá do Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS), está actualmente en fase de constitución. Polo que respecta á centralización da
información sobre o solo empresarial dispoñible en Galicia, sexa quen sexa o promotor,
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROJLfXDOS6n6
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c1a4156-39f2-d212-da23-1eb29e91ae54
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

realizarase a través do Censo de Solo Empresarial, que tamén será creado polo IGVS.
O Consello da Xunta celebrado o pasado 23 de maio de 2019 autorizou o inicio da
tramitación do anteproxecto do decreto polo que se regulará o Censo de Solo Empresarial
de Galicia, que ten como finalidade coñecer o solo empresarial realmente dispoñible en
Galicia, sexa quen sexa o promotor, e o grao de ocupación das áreas empresariais
existentes na comunidade autónoma, co obxecto de que sexa un instrumento de avaliación,
planificación e actualización das necesidades de solo empresarial para impulsar
desenvolvementos eficientes e social e medioambientalmente sostibles.
No censo será obrigatoria a inscrición de todas as áreas empresariais existentes en Galicia
que teñan parcelas dispoñibles para a súa comercialización. Tamén será obrigatoria a
inscrición das áreas previstas para o seu inmediato desenvolvemento. A obriga comprende
todas as áreas empresariais independentemente de que sexan propiedade de persoas
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físicas ou xurídicas, promotoras públicas ou privadas e con independencia de onde teñan o
seu domicilio social”.
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROJLfXDOS6n6
Verificación:
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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
2019/1285831
Data
02/09/2019 09:28

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 49815, 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 “as xestións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para
acadar a homologación dos estudos da Escola de Cantería de Poio e a creación dos
correspondentes títulos académicos de ciclo medio e superior de formación profesional”,
(publicada no BOPG número 476, do 14 de maio 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“A Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións do mosteiro de
Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza cunha matrícula de 29 prazas.
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROW1ISI5gSe1
Verificación:
CVE-PREPAR: 3e228d10-f3d2-b8f3-d661-bc2719b0b1d6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación de Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase
un novo proxecto con instalacións propias.
A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e promover un dos oficios
máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a arte de traballar a pedra. Así, o centro
desenvolve as súas actividades como un obradoiro de traballo artesanal en pedra, no que se combinan o
ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra, imparte na
actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería e de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación non regrada que
recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para traballar en diversos lugares do
mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son da súa competencia, xa que na actualidade non
son ensinanzas oficiais de FP.
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Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia profesional de Industrias
extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas ensinanzas de FP teñen pouco que ver coa
formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado que debe cumprir
a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o recoñecemento oficial das súas ensinanzas
como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova titulación de FP
que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería, modificando o Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais. Unha vez exista ese novo título, é cando sería posible o poder facilitar a
homologación ou recoñecemento dos títulos expedidos pola escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e FP quere deixar constancia de que está a favor
da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan relación coa tradición e cos sectores
produtivos de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROW1ISI5gSe1
Verificación:
CVE-PREPAR: 3e228d10-f3d2-b8f3-d661-bc2719b0b1d6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285807
Data
02/09/2019 09:27

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51734 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Raúl
Fernández Fernández, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da elaboración,
antes do remate do ano 2019, dun plan estratéxico do xabaril que permita coñecer o
alcance dos danos ocasionados por esta especie no agro”, (publicada no BOPG número 493
do 26 de xuño 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 puxo en marcha un amplo paquete de medidas para tentar diminuír as
afeccións ocasionadas polo xabaril. A Consellería de Medio Ambiente está sempre aberta a
manter un diálogo fluído cos distintos sectores implicados e, por esta razón, mantivo diferentes
reunións para consensuar as actuacións a desenvolver dentro das liñas de actuación postas en
marcha.
Ata o momento, lévanse tramitados 763 expedientes de axuda por un importe de preto de 600.000

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLYz3ttp909
Verificación:
CVE-PREPAR: a249b356-b0a3-4db8-82e5-a7b1b3aa28f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1285887
Data
02/09/2019 09:31

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 48737, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a concesión de subvencións
ao sindicato Xóvenes Agricultores”, (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 pregunta xa foi respondida polo Conselleiro do Medio Rural o pasado Pleno celebrado o 30 de abril
de 2019, dando resposta á pregunta 48738.
O link á resposta da pregunta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?part=010daf2c2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=10748

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROtGNEVSRuY7
Verificación:
CVE-PREPAR: cf8553b3-4413-1792-1b75-f3b70ee96465
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286212
Data
02/09/2019 09:41

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 43900 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón
Sánchez García, sobre “o incremento de mortalidade nas estradas galegas”, (publicada
no BOPG número 419 do 25 de xaneiro 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 Xunta está a facer un grande esforzo en materia de seguridade viaria e segue con
atención os datos de sinistralidade nas estradas galegas, unha materia na que é necesaria a
implicación e o compromiso de todas as administracións e do conxunto da cidadanía, tendo
especialmente en conta as causas que concorren nos accidentes de tráfico con falecidos.
Segundo a información transmitida pola Dirección Xeral de Tráfico, en 2018 en case o 30%
dos accidentes mortais rexistrados non se utilizaron sistemas de retención, é dicir, cinto de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROU9ph9oy6S2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0367a693-d515-0449-e564-41e77183cb73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguridade. Por outra banda, case o 30% dos responsables de accidentes con falecidos non
estaban en condicións de conducir por consumo de drogas, alcohol ou psicofármacos.
Ademais, débese destacar un agravamento das distraccións, hoxe a primeira causa
concorrente de sinistralidade con falecidos en Galicia, polo uso do móbil ao volante. Tamén
a singularidade da idade da poboación galega.
Para loitar contra a sinistralidade nas estradas autonómicas a Xunta conta co Plan de
Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020 como principal ferramenta. Está previsto manter e
amplificar as accións recollidas no plan, porque parten das medidas de prevención,
sensibilización e educación e acadan as asistenciais, pasando polas que inciden sobre a
infraestrutura, de xeito que o estado da estrada e das súas marxes reduza os riscos de
accidente e mesmo se consigan segundas oportunidades en caso de fallo na condución.
Inclúense aquí medidas como o Plan de reforzos de firme; a conservación ordinaria da rede
autonómica de estradas e o Plan de viabilidade invernal; a Estratexia para a eliminación de
páxina 1 de 2
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treitos de concentración de accidentes nas estradas de titularidade autonómica; ou o Plan
de Sendas de Galicia.
Cómpre destacar, así mesmo, as medidas da Xunta dirixidas aos usuarios vulnerables das
estradas (peóns, ciclistas e motoristas) como: a campaña O corazón está do teu lado; a
adquisición e reparto de prendas reflectantes; os cursos de condución segura de motos; a
instalación de novos sistemas de protección de motoristas nas autoestradas; a campaña de
seguridade Metro e medio; ou as actuacións para favorecer a mobilidade e mellorar a
seguridade viaria dos peregrinos no Camiño de Santiago.
A finais de 2018 a Xunta instou unha reunión da Comisión Autonómica de Tráfico e
Seguridade Viaria, integrada por representantes da Administración Xeral do Estado, da
Xunta e das Administracións locais, é dicir, todas as administracións con competencias na
materia, que tivo continuidade en febreiro de 2019. Na primeira reunión, a Xunta de Galicia
propuxo ao Executivo central, a través da Delegación do Goberno, unha colaboración en
materia de seguridade viaria, un ofrecemento que foi reiterado na reunión de febreiro.”
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROU9ph9oy6S2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0367a693-d515-0449-e564-41e77183cb73
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

174650

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROU9ph9oy6S2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:41:44

174651

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286186
Data
02/09/2019 09:40

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 44199 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 medidas orzamentarias
concretas que vai adoptar o Goberno galego co fin de asegurar o financiamento
autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo”, (publicada no
BOPG número 422 do 30 de xaneiro 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, a Consellería
de Medio Ambiente Territorio e Vivenda e a Consellería do Mar, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da
Consellería do Mar á pregunta escrita número 44202, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROnj22JsYE55
Verificación:
CVE-PREPAR: 0828b8a9-2406-ac40-9d17-57a9c2dc73e0
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Galicia número 456, do 4 de abril 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
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286120
Data
02/09/2019 09:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44640 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno para evitar os continuos
asolagamentos de auga contaminada que se veñen padecendo na vila de Touro, así como
o contido do Proxecto de drenaxe temporal da mina de Touro presentado por
Explotaciones Gallegas, S. L.”, (publicada no BOPG número 428 do 7 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xuño-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 Xunta vén realizando un labor de vixilancia e control do estado das masas das augas na
contorna da antiga mina de Touro e traballa para minimizar posibles afeccións ás concas dos
ríos.
O Goberno galego vixía e continuará esixindo o estrito cumprimento das normas e garantías
medioambientais por parte das empresas que actualmente operan nos terreos da mina,
realizando as inspeccións oportunas e incoando os expedientes sancionadores que procedan,
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROc6VlojqL09
Verificación:
CVE-PREPAR: 099f0d89-a527-37f9-7a47-69fb6d9f9d49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

como de feito xa ten feito: no último ano téñense incoado expedientes sancionadores por importe
de 80.000 euros por mor de vertidos non autorizados”.
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
2019/1286090
Data
02/09/2019 09:38

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 44953, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento
da Lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía”, (publicada no BOPG número
428, do 7 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 do
Medio Rural e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As decisións en relación á vacinación contra a rabia en Galicia tomáronse en base á situación
epidemiolóxica histórica da enfermidade e á localización da nosa Comunidade no noroeste peninsular.
España (territorio peninsular e illas) non rexistrou casos de rabia en animais terrestres dende o ano
1964, coa excepción dun brote en Málaga en 1975 e do caso de rabia importado de Marrocos declarado
en xuño de 2013, sendo declarada oficialmente libre dende o ano 1978. Unicamente nas Cidades
Autónomas de Ceuta e Melilla, dada a súa proximidade ao territorio marroquí, país non oficialmente libre
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desta enfermidade, déronse de forma esporádica casos importados de rabia, en cans e nalgún équido.
A rabia canina está presente especialmente en África e Asia. En Europa, os principais reservorios da
rabia terrestre son o raposo vermello, seguido por outros pequenos carnívoros salvaxes como o can
mapache en Europa Central e o Báltico, e o morcego. A presenza da rabia en Europa en animais
salvaxes durante os últimos anos concentrouse nos países bálticos e de Europa do Este.
Por outra banda, a chegada a Galicia de casos de rabia vulpina, mediante a entrada ao noso país
dalgún raposo de xeito natural, non se considera probable, tendo en conta que Francia e Portugal están
libres deste tipo de rabia.
En relación á rabia canina, a localización de Galicia, no oeste peninsular, fai que a nosa Comunidade
quede fóra das grandes rutas que atravesan o noso país procedentes de África e con destino a
diferentes países europeos.
Finalmente, debe terse en conta que o movemento de mascotas dende países comunitarios ou terceiros
países, tanto o traslado de animais de compañía sen ánimo comercial como nos movementos
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comerciais destes animais, deben cumprir con estritos requisitos sanitarios especificamente en relación
con esta enfermidade, co fin de manter o estatus dos países libres como é o caso de España.
Nestas circunstancia, no ano 1994 considerouse que en Galicia non era necesaria a vacinación
obrigatoria dos cans e os gatos fronte a rabia, manténdose como voluntaria, dándose o caso de que
dende esa data non se declarou ningún caso na nosa Comunidade.
Ao respecto, dende o Servizo de Sanidade Animal efectúase un seguimento permanente da situación
epidemiolóxica da enfermidade, tanto no norte de África, como en Europa, de tal xeito que se esta se
modificara en calquera momento, valoraríase a necesitade de establecer a vacinación obrigatoria fronte
a esta enfermidade.
Así mesmo, existe un protocolo permanente de coordinación do Servizo de Sanidade Animal coas
autoridades sanitarias de sanidade exterior, que contempla medidas inmediatas de illamento e
corentena preventivas ante a detección de calquera mascota con incidencias na documentación
sanitaria obrigatoria
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda traballa desde hai meses no desenvolvemento
regulamentario da lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía.
Neste marco, abrirase un proceso participativo e amplo co obxectivo de conseguir o máximo consenso e
éxito na aplicación da normativa.
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En relación ao lema de veterinaria, o Goberno galego, no exercicio das súas competencias, vela polo
cumprimento desta premisa, reflectida na normativa de aplicación en materia de sanidade animal e
saúde pública”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 45154 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don Jacobo Moreira
Ferro e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización polos
concellos de Ferrol e de Pontevedra dos trámites necesarios para a posta en
marcha do transporte urbano a que están obrigados”, (publicada no BOPG
número 430 do 13 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
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Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 45155, de
similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na
orde do día da sesión plenaria celebrada o 29 e 30 de abril de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode consultarse
nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?
part=010daf2c-2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=5964
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?
part=010daf2c-2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=6300
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 45212 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Luís Manuel
Álvarez Martínez e dona María Luisa Pierres López, sobre “a valoración do
Goberno galego respecto dos datos referidos á execución orzamentaria do
Ministerio de Fomento na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2015,
2016 e 2017”, (publicada no BOPG número 430 do 13 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
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO4GnnS6j5b8
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formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 45329, de
similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na
orde do día da sesión plenaria celebrada o 26 e 27 de febreiro de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode consultarse
nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-27?
part=e0a95518-c6dc-44a6-931c-740807ed3438&start=4800
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-27?
part=e0a95518-c6dc-44a6-931c-740807ed3438&start=5137
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: 46371 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 actuacións previstas pola
Xunta de Galicia para garantir a seguridade viaria dos peóns na estrada PO-192 na
parroquia de Bamio, así como nas súas conexión coa estrada PO-548 e coa Variante
Norte que une Bamio-Carril con Baión”, (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:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 46373, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 459, do 10 de
abril de 2019.”
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 48015 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, así como
o asinamento dalgún convenio de colaboración co Concello para ese fin”, (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
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
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concellos nos que se realiza a oferta pública de adquisición. Se o concello quere colaborar,
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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44401 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación
afectiva e sexual que está a recibir a mocidade galega, as actuacións previstas para
mellorala e as súas intencións referidas á súa introdución no ensino”, (publicada no
BOPG número 422 do 30 de xaneiro 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 no Parlamento, na sesión plenaria
do día 27 de febreiro de 2019, ao darlle resposta ás preguntas 44402 e 45504 sobre o mesmo
tema.
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Remitímonos ao alí exposto”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 44407, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos
informáticos facilitados ao alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital
E-Dixgal na modalidade de cesión de uso”, (publicada no BOPG número 422 do 30 de
xaneiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
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 44410 e debatida no Pleno da Cámara galega data 1213/02/2019; á que nos remitimos porque serviu para explicar as condicións das garantías e
gratuidade dos equipos informáticos.
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A explicación e o debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-13?
part=932875c7-2491-4b0e-a11a-2c7c921b76f4&start=7894.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 45502 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno galego da
situación da afectividade e da educación sexual en Galicia, a posibilidade de levar a cabo
un plan galego ao respecto no ámbito educativo e os datos referidos ao
desenvolvemento do Programa Quérote+ nos centros de ensino”, (publicada no BOPG
número 430 do 13 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento, na sesión plenaria
do día 27 de febreiro de 2019, ao darlle resposta ás preguntas 44402 e 45504 sobre o mesmo
tema.
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Remitímonos ao alí exposto”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 45646, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e María de los Ángeles Cuña Bóveda,
sobre “a avaliación do Goberno galego respecto dos modelos de captación de talento para
impulsar a investigación que desenvolven as fundacións ICREA de Cataluña, Ikerbasque do País
Vasco e Araid de Aragón, así como as razóns que hai para que en Galicia non exista nada
semellante”, (publicada no BOPG número 430, do 13 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 do 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 45781 e publicada no BOPG número 456, de data 04/04/2019; á que nos
remitimos”.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLCxwwrOBE9
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CVE-PREPAR: 1ca2e782-5f15-30a6-ea62-002e699baba1
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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Nº Saída
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02/09/2019 09:35

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46035, 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 incumprir a
ratio de alumnado de infantil no CEIP Padre Feijoo de Allariz no lugar de incrementar unha aula
para o curso 2018-2019, e as medidas previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 435,
do 21 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
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROZ8rUZRLHZ7
Verificación:
CVE-PREPAR: a762fdf4-d061-9372-4541-5c8ebe8db3e8
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 comisión número: 46094 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona Ánxeles
Cuña Bóveda, sobre “os obxectivos da posta en marcha nos centros educativos dunha
campaña de concienciación infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia, así como o
financiamento público destinado pola Xunta de Galicia para ese fin”, (publicada no
BOPG número 435 do 21 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 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 46095 que tivo lugar na sesión plenaria do
13 de marzo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?
part=6dd195c3-67fc-468e-b916-aa85e82f7dc6&start=5937

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROMmnlfYRk19
Verificación:
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2019/1286005
Data
02/09/2019 09:34

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46379, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as liñas mestras que vai seguir a política do Goberno galego
para continuar avanzando nos eidos da igualdade e da coeducación en Galicia nos vindeiros
anos”, (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 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 46380, debatida no Pleno da Cámara galega de data 12-13/03/2019 e á que nos
remitimos porque serviu para explicar o enfoque das accións en materia de igualdade, coeducación e
convivencia que se está a fomentar nos centros educativos de Galicia.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROL86qGRVy09
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O debate pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?part=5e075753-f956483f-8eaf-4254785c0c43&start=10689
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
2019/1285875
Data
02/09/2019 09:30

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 49343, 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 Goberno
galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación profesional
dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios de
selección seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o
31 de decembro de 2019”, (publicada no BOPG número 470, do 30 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:
“En relación coas ensinanzas de formación profesional, na última década Galicia foi quen de
ofrecer unha FP cada vez máis atractiva e adaptada ao tecido socioprodutivo e que fomenta
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROtsIVvbJqC6
Verificación:
CVE-PREPAR: fee3c408-5778-00b2-ff26-d7c470ea8ce7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

o emprendemento, ao tempo que está a dar pasos significativos para consolidar a FP Dual.
Concretar que, en maio 2019, a Xunta aprobou o Plan de dinamización da FP Dual de
Galicia, no que se investirán 5 millóns de euros en dous cursos. A primeira acción prevista
no Plan, que foi posta en marcha xa no curso 2018-19, foi a creación da Rede galega de
dinamización da FP Dual (REGADual), a través da que se nomearon 47 centros
dinamizadores da FP Dual en toda Galicia e unha persoa responsable da dinamización a
tempo completo en cada un deles.
A Rede de Dinamización da FP Dual conta con financiamento europeo, o que implica que
hai uns indicadores a cumprira para avaliar o uso axeitado dos fondos recibidos. En
concreto, a Consellería de Educación, Universidade e FP deseñou esta iniciativa ao amparo
dos recursos do Fondo Social Europeo (FSE) para Impulso á Formación Dual e Para
accións de fomento da Formación Profesional, de acordo coas liñas de actuación previstas
no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación 2014-2020.
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En novembro de 2018, a Conferencia Sectorial de Educación, Ministerio e CCAA acordaron
a distribución territorial dos fondos previstos nas devanditas accións do Plan Estratéxico da
Formación Profesional correspondente aos Programas de Cooperación Territorial acordados
entre Estado e CCAA.
Por tanto, ao amparo deste programa, a Rede de Dinamización da FP Dual é a acción
deseñada pola Xunta para cumprir co compromiso previsto de captación de empresas e
creación de prazas de dual a través do financiamento da figura do persoal de prospección
de empresas”.
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: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROtsIVvbJqC6
Verificación:
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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
2019/1285832
Data
02/09/2019 09:28

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 49814, 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 valoración do Goberno galego en relación coa situación na
que se atopa a Escola de Cantería de Poio, a consecuencia da falta de recoñecemento oficial dos
estudos que imparte, así como as xestións levadas a cabo respecto da demanda da Deputación
Provincial de Pontevedra referida á homologación da súa titulación”, (publicada no BOPG número
476, do 14 de maio 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
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións do mosteiro de
Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza cunha matrícula de 29 prazas.
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRON1GN5XHpy6
Verificación:
CVE-PREPAR: 07538e18-c0a4-c1f1-a0d7-6224695e4ed5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación de Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase
un novo proxecto con instalacións propias.
A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e promover un dos oficios
máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a arte de traballar a pedra. Así, o centro
desenvolve as súas actividades como un obradoiro de traballo artesanal en pedra, no que se combinan o
ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra, imparte na
actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería e de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación non regrada que
recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para traballar en diversos lugares do
mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son da súa competencia, xa que na actualidade non
son ensinanzas oficiais de FP.
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Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia profesional de Industrias
extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas ensinanzas de FP teñen pouco que ver coa
formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado que debe cumprir
a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o recoñecemento oficial das súas ensinanzas
como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova titulación de FP
que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería, modificando o Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais. Unha vez exista ese novo título, é cando sería posible o poder facilitar a
homologación ou recoñecemento dos títulos expedidos pola escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e FP quere deixar constancia de que está a favor
da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan relación coa tradición e cos sectores
produtivos de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRON1GN5XHpy6
Verificación:
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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02/09/2019 09:40

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 44076 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao,
sobre “o funcionamento da residencia de maiores de Chantada”, (publicada no
BOPG número 419 do 25 de xaneiro 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 inspección de servizos sociais da Consellería de Política Social tramita todas as
queixas que se interpoñen contra os distintos centros e programas de servizos sociais
que funcionan en Galicia. Así, toda queixa que se recibe deriva nunha investigación
sobre os feitos denunciados, e do seu resultado dáse resposta á persoa que reclama.
Na Residencia DomusVi Chantada realizáronse visitas de inspección ordinaria os anos
2017 e 2018, así como as que derivaron das reclamacións presentadas contra o
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROHaZk2UWeT5
Verificación:
CVE-PREPAR: 3d6033c8-1695-3094-8fe2-a9ca8577ca61
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

devandito centro nas que foi preciso realizar unha visita para a súa investigación in
situ.
Nestas visitas verificouse o funcionamento do centro e tras as mesmas remitíuselle un
requirimento coas deficiencias que era preciso emendar.
Cómpre sinalar que este ano 2019 non se recibiu ningunha reclamación respecto ao
funcionamento deste centro.
En relación á ratio de persoal de atención directa nos centros de atención a persoas
maiores, recóllese na Orde do 18 de abril de 1996, no relativo á regulación das
condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a
persoas maiores.
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Así, establécese que a ratio mínima de persoal de atención directa en réxime de
xornada completa é de 0,20 por usuario/a en módulos destinados á atención de
persoas con autonomía e de 0,35 en módulos destinados a persoas dependentes.
Nas visitas de inspección de servizos sociais que se realizan aos centros de
atención a persoas maiores verifícase de forma exhaustiva o cumprimento dos
devanditos requisitos de persoal.
A verificación desta ratio de persoal faise en función do número de residentes e do
seu nivel de dependencia, isto é, en función das necesidades existentes en cada
momento. Polo tanto, a ratio actualízase en función da evolución do nivel de
dependencia das persoas usuarias, polo que non é estática no tempo.
Actualmente hai 29 persoas tuteladas pola FUNGA na residencia de maiores de
Chantada.”
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.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROHaZk2UWeT5
Verificación:
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44887 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia en relación coa evolución que presenta o perfil das
persoas usuarias dos comedores sociais, así como o aumento do seu número ao longo
de 2018”, (publicada no BOPG número 428 do 7 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 Política Social, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento, na sesión plenaria
do día 27 de febreiro de 2019, ao darlle resposta á pregunta 44888 sobre o mesmo tema e
formulada polo mesmo grupo parlamentario.
Remitímonos ao alí exposto”.

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROkxp159mDJ0
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 45003, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a valoración por parte da Xunta de Galicia dos datos do Instituto Nacional de Estatística
sobre o subministro e o saneamento da auga, da xestión de Augas de Galicia e as medidas
que vai adoptar para a mellora da xestión dos recursos hídricos”, (publicada no BOPG número
428, do 7 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:
“De conformidade coa normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración
Local de Galicia, e coa normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia (que fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio de
autonomía local), os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de abastecemento e
saneamento dos seus sistemas municipais.
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Os concellos teñen as atribucións en materia de subministro de auga e son os competentes na
xestión das redes de abastecemento e saneamento. Son as administracións locais as responsables
de decidir as medidas para a xestión destes servizos municipais; as que teñen a posibilidade de
adoptar medidas respecto da xestión destas redes e respecto da forma de utilización dos servizos; e
as que poden e deben aplicar medidas de aforro.
Augas de Galicia ten atribucións respecto do control dos recursos hídricos en períodos de seca
hidrolóxica na demarcación Galicia-Costa. O obxectivo principal da súa xestión nestes períodos é
garantir o abastecemento á poboación e minimizar os efectos negativos sobre o medio natural,
establecendo medidas, de ser o caso, que protexan a flora e a fauna fluvial.
Desde a Xunta de Galicia, nestes períodos, trabállase en colaboración coas administracións con
competencias na materia, entre elas, as administracións locais, coas que se mantén unha
coordinación técnica permanente, estando en continuo contacto para avaliar conxuntamente a
situación e os distintos indicadores e así poder dar unha resposta coordinada.
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Conscientes da necesidade de adaptar a xestión da auga ao novo contexto do cambio climático e de
dar un maior apoio aínda aos concellos, desde a Xunta estase traballando en varias liñas de
actuación: con proxectos normativos, como a Lei de garantía de abastecemento, para garantir o
subministro en cantidade e calidade idóneas á poboación, reducir a vulnerabilidade dos sistemas e
protexer a saúde pública fronte a situacións adversas como a seca; ou poñendo en marcha liñas de
apoio técnico e económico aos concellos para que elaboren os seus plans de emerxencia fronte á
seca que permitan garantir o abastecemento de auga á poboación.
A Lei de garantía de abastecemento está destinada a mellorar o funcionamento dos sistemas de
abastecemento de auga e a coordinar de forma responsable a actuación en período de seca. Todo
isto nun marco de colaboración institucional no que a Xunta asume de forma directa a
responsabilidade de velar por que se cumpran eses obxectivos e garante o apoio técnico e financeiro
aos concellos como responsables legais do deber de proporcionar auga á poboación.
Concretamente en relación á mellora das redes de abastecemento, cómpre salientar que a Lei
establece diversas medidas, como a obrigatoriedade de dispoñer de contadores homologados de
caudal, tanto nos puntos de captación de auga, como nos puntos de subministración final, entre
outras, co obxectivo de situar as fugas de auga das redes de abastecemento por debaixo do 20%.
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Desde a Xunta trabállase, polo tanto, con intensidade para fomentar o consumo responsable da auga
e a mellora da eficiencia dos sistemas de abastecemento, así como para dotarse dunha planificación
que garanta o abastecemento de auga en todas as situacións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 45832 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da rectificación da súa política económica co fin de evitar a consolidación da pobreza en
Galicia, a súa opinión referida á viabilidade do cumprimento dos obxectivos do Plan
estratéxico vixente e as medidas adoptadas ao respecto”, (publicada no BOPG número 435
do 21 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 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
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da inclusión social para o período 2014-2020 cun enfoque baseado na inclusión 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. 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.
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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.
De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos
tramos da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios,
entre outras melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia, que
suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023, nunha
aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de persoas
que se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en 2017 ao 1,6%
en 2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor é menos dun
terzo do rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda comunidade
autónoma con menor taxa de privación material severa, só por detrás de Aragón.
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Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en
Galicia son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 44352, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “as
posibilidades de produción de enerxía eléctrica descentralizada en Galicia con
minicentrais e microcentrais hidroeléctricas”, (publicada no BOPG número 422, do 30 de
xaneiro 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 produción de enerxía eléctrica lévase a cabo mediante o outorgamento de concesións
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REXISTROi8hcvscXn7
Verificación:
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administrativas realizado tras a preceptiva tramitación do procedemento establecido
normativamente que ten que ser instado, en todo caso, polos particulares interesados.
Actualmente para as concas de Galicia Costa, impídese, segundo o disposto no artigo 44.d da
normativa do vixente Plan Hidrolóxico, aprobado polo Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro,
o outorgamento de novas concesións que supoñan a implantación de novos obstáculos
transversais no leito ou calquera outro elemento que comprometa, a xuízo da Administración
hidráulica, o mantemento da continuidade lonxitudinal fluvial.
Polo tanto, na actualidade, o Plan Hidrolóxico vixente establece que non poderán ser
autorizados novos elementos transversais nos ríos, o que leva consigo que toda solicitude que
supoña a implantación dun novo obstáculo nos ríos debe ser denegada, permitíndose
unicamente a repotenciación de centrais existentes.
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É mais, de acordo coas directrices sentadas pola planificación e de acordo coa política de
augas actual, debe traballarse para localizar obstáculos inactivos nos ríos coa finalidade de
eliminalos e potenciar máis a continuidade fluvial deses ríos”.
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

Páxina 2 de 2

174701

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROi8hcvscXn7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:40:10

174702

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286023
Data
02/09/2019 09:35

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 46014 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Abel Losada
Álvarez e don José Manuel Pérez Seco, sobre “a situación que está a atravesar o
estaleiro Vulcano na cidade de Vigo, as actuacións levadas a cabo pola Xunta
de Galicia para o remate do ferry que se está a construír nel e a estratexia que
está a seguir para garantir o pagamento das cantidades pendentes aos
traballadores, provedores e empresas auxiliares”, (publicada no BOPG número
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CVE-PREPAR: d77fac31-57a7-2801-9d16-21ad8ed74702
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

435 do 21 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de
Promoción Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 46015 que tivo lugar na sesión do 7 de marzo 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-2019-03-07?part=d1ef5fcc-21c6-47c5-bbf1ae8f74797831&start=1185
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: 46051, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “a
campaña de concienciación infantil e xuvenil a favor da minaría en Galicia posta en
marcha a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas nos centros de ensino”,
(publicada no BOPG número 435 do 21 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 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 46095 que tivo lugar na sesión plenaria do
13 de marzo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?
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part=6dd195c3-67fc-468e-b916-aa85e82f7dc6&start=5937
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

174706

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 09:35:11

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROIroptbc299
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 9:35:11

174707

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286202
Data
02/09/2019 09:41

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43950, 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 axudas para previr os danos causados, polo lobo e o
porco bravo, na gandería e nos cultivos agrícolas”, (publicada no BOPG número 419 do 25 de
xaneiro 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 mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno do Parlamento celebrada o pasado 13 de
febreiro de 2019 pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Dª María Ángeles
Vázquez Mejuto, en resposta á pregunta oral 43949.
Na súa intervención, a conselleira respondeu ás preguntas formuladas sobre as bases de dita orde
de axudas, os criterios empregados e as consultas realizadas ao sector”.
Enlace ao vídeo do Pleno celebrado o pasado 13 de febreiro de 2019:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-13?
part=932875c7-2491-4b0e-a11a-2c7c921b76f4&start=6371
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43968, formulada polo Grupo
Parlamentario de En marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, don David Rodríguez
Estévez e dona Paula Quinteiro Araujo, sobre “as axudas para a prevención dos danos da
fauna salvaxe”, (publicada no BOPG número 417 do 23 de xaneiro 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:
“En relación ás axudas convocadas este ano, e co obxectivo de consensuar as medidas e a súa
implantación, na elaboración das bases tivéronse en consideración diferentes propostas formuladas
polo sector. Por exemplo, tivéronse en conta propostas relacionadas coa adquisición de cans e
incorporouse a proposta de incluír a instalación de valados como medida preventiva
subvencionable. Tamén se consideraron distintos aspectos relativos á baremación como, por
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exemplo, a de puntuar a existencia de danos previos nas explotacións para favorecer que os
gandeiros máis afectados teñan preferencia na concesión destas axudas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 44200 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 medidas orzamentarias
concretas que vai adoptar o Goberno galego co fin de asegurar o financiamento
autonómico para o proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo”, (publicada no
BOPG número 422 do 30 de xaneiro 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, a Consellería
de Medio Ambiente Territorio e Vivenda e a Consellería do Mar, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da
Consellería do Mar á pregunta escrita número 44202, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROLy9rNo5js2
Verificación:
CVE-PREPAR: 619d12e1-0999-1b11-4cb2-5f76c9191476
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia número 456, do 4 de abril 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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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 45817, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e e don Julio
Torrado Quintela, sobre “as razóns da Corporación de RTVG para relegar das súas funcións
como redactora a unha presentadora dos informativos da TVG, así como as previsións ao
respecto”, (publicada no BOPG número 435, do 21 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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o
seguinte contido:
Esta pregunta xa foi respostada como PRE co número 45818 e enviada anteriormente.
Ademais, esta pregunta xa foi respostada oralmente polo director xeral da CRTVG na Comisión de
Control do día 28 de febreiro de 2019 a pregunta do grupo parlamentar do BNG, co número 45721 no

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTRO9yw6zDdzJ9
Verificación:
CVE-PREPAR: 66bc3e72-d2a1-42d0-31b2-a5b44d264880
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativa-controlcorporacion-rtvg-2019-02-28?part=5474c21c-8b27-4a2a-8f42-0f513e1f9830&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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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 46021, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a información emitida pola Corporación de RTVG o día 10 de febreiro
de 2019 respecto das mobilizacións cidadás levadas a cabo en Madrid, en relación con
diversos aspectos da política nacional, así como en Santiago de Compostela en relación coa
xestión do sistema sanitario de Galicia”, (publicada no BOPG número 435, do 21 de febreiro 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 Corporación de RadioTelevisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta xa foi respostada como PRE e enviada anteriormente co número 46022. Ademais, fora
contestada oralmente polo director xeral da CRTVG ao mesmo grupo parlamentar, na Comisión de

CSV: BOPGDSPGUNL757SVc3
REXISTROUai4K76p65
Verificación:
CVE-PREPAR: dd9fe811-1f59-6421-7498-bcc3d38f75e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Control do día 28 de febreiro de 2019, co número 42723”.
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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